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القدس المحتلة/  االستقالل: 
كشفت اذاعة عبرية ، مساء أمس االحد، 
ع���ن اجتماع للمجلس ال���وزاري المصغر 
للشؤون السياسية واألمنية » الكابنيت« 

االثنين.
وق���ال اذاع���ة ريش���ت كان العبرية، إنه 
على غير العادة فقد تم اس���تدعاء وزراء 
الكابين���ت لالجتم���اع بعد ظه���ر اليوم 

االثنين، وذلك بعد الجلسة التي عقدت 
امس.  

وكان عسكري إسرائيلي قال، أن رئيس 
الوزراء، وزير األم���ن  بنيامين نتنياهو  ، 
مس���تعد لدف���ع كل ثمن مقاب���ل عدم 
اندالع أي حرب في قطاع  غزة  ؛ عش���ية 
انتخابات »  الكنيست » المقرر في شهر 

سبتمبر المقبل.

اجتماع غير اعتيادي للكابنيت  اليوم 

القدس المحتلة- نابلس/ االستقالل: 
المتطرفين،  المس���توطنين  اقتحمت مجموعات من 
ساحات المس���جد األقصى المبارك، بمدينة القدس 
المحتلة منذ أمس األحد، كما أقدم مس���توطنون من 

عصابة ما يسمى "تدفيع الثمن" ، على إعطاب إطارات 
مركبات وشاحنات في مدينة كفر قاسم، في الوقت 
ا من مش���روع  الذي دم���رت فيه قوات االحتالل ، جزًء
سياحي، قرب الموقع األثري في بلدة سبسطية شمال 

نابلس. واقتحم أمس االحد عش���رات  المستوطنين 
المتطرفين، س���احات المس���جد األقص���ى المبارك، 

بمدينة القدس المحتلة ، وسط حماية 
مشددة من شرطة االحتالل. 

عشرات المستوطنين يقتحمون األقصى.. 
واالحتالل يدمر جزءًا من مشروع سياحي بنابلس

مختص: مناورات االحتالل العسكرية اختبار 
للجهوزية واالستعداد ألي مواجهة قادمة 

تقديم بالغ للمدعية العامة الجنائية 
بشأن هدم االحتالل مباٍن بواد الحمص

القدس المحتلة/ االستقالل: 
نص���ب أهالي حي واد الحمص بقرية صور باهر جنوب ش���رق القدس المحتلة، 
امس األحد، خيمة قرب ركام المبان���ي التي هدمها االحتالل في المنطقة قبل 
أيام. وكان مواطنون س���بقوا ذلك بنصب خيام للمبي���ت لعائلتي عبيدية وأبو 

رام الله/ االستقالل: 
اتهم رئيس هيئة شؤون األس���رى والمحررين قدري أبو بكر سلطات االحتالل بتسميم 
األس���ير الش���هيد نصار طقاطقة ما أدى لتفاقم وضعه الصحي واستشهاده. وقال أبو 
بكر إلذاعة »صوت فلس���طين«، إن سلطات االحتالل تواصل سياسة اإلهمال الطبي بحق 

أبو بكر يتهم سلطات االحتالل 
بتسميم الشهيد طقاطقة

القدس: نصب خيام قرب ركام 
المنازل المدمرة بواد الحمص 

حمدونة: أطفال فلسطين بحاجة 
لحماية وفق توصيات األمم المتحدة

غزة: مطالبات بإلزام البنوك تأجيل 
تسديد األقساط بمناسبة عيد األضحى

رام اله/ االستقالل: 
لم يصل الفلسطينيون واإلسرائيليون إلى حل بشأن أموال المقاصة المحتجزة 
لدى األخيرة، منذ فبراير/ شباط 2019. واشتدت حدة األزمة المالية التي تعاني 

كم قيمة أموال المقاصة المحتجزة 
لدى االحتالل منذ شباط 2019؟

جنيف / االستقالل:
ق����دم المرك����ز الدولي للدراس����ات القانونية في ض����وء المعلوم����ات الموثقة باألدلة 

والش����هادات والصور، بالغًا بموجب المادة 15 بشأن انتهاكات جديدة 
تتعلق بجريمة االس���تيطان، والمتمثلة بهدم س���تة عش���ر مبنى 

غزة/ االستقالل: 
يواصل تسعة أسرى فلسطينيين إضرابهم المفتوح 
عن الطع����ام في س����جون االحتالل رفًض����ا لالعتقال 

اإلداري. وتواص����ل إدارة معتق����الت االحت����الل فرض 
إجراءات عقابية وانتقامية بحق المضربين 

من خالل حرمانهم من زيارة العائلة، 

 خطة االحتالل لنقل السفارات
 للقدس.. دليل تخبط وفشل!

غزة/ دعاء الحطاب: 
تسعى سلطات االحتالل اإلس���رائيلي بشتي الطرق والوسائل 
إلح���كام قبضتها على مدينة الق���دس المحتلة و ابقاءها تحت 

عطايا : رفض وزير العمل اللبناني التراجع 
عن قراره دفع الفصائل لرفض لقاءه 

بيروت/ االستقالل: 
أوضح ممثل حركة الجهاد اإلس����المي في لبنان احسان 
عطايا، أس����باب رفض اللجن����ة المكلفة م����ن الفصائل 

والقوى الفلس����طينية للحوار اللبناني الفلسطيني لقاء 
وزير العم����ل اللبناني كميل أبو س����ليمان 
ال����ذي اتخذ بعض اإلج����راءات ضد العمال 

تسعة أسرى يواصلون إضرابهم رفضًا لالعتقال اإلداري

) APA images (        امل�شتوطنون يوا�شلون اقتحاماتهم لباحات امل�شجد الأق�شى

انتهاء مغادرة حجاج قطاع 
غزة صوب الديار الحجازية

جامعة الدول العربية تدين انتهاكات االحتالل في القدس

04

غزة / محمد أبو هويدي:
أكد  المختص في الشأن اإلس���رائيلي عامر عامر، أن التدريبات 
العسكرية التي يجريها جيش االحتالل اإلسرائيلي بالقرب من  03
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الضفة الغربية/ االستقالل: 
 جيش االحتالل اإلسرائيلي فجر أمس 

ّ
شــــن

األحد، حملة مداهمات وتفتيش واسعة في 
منازل المواطنين بالضفة الغربية المحتلة.

 
ّ

وأفــــاد الناطق باســــم جيش االحتــــالل، أن
قواته اعتقلت (7) مواطنين، بأنحاء متفرقة 
من الضفة الغربيــــة، واقتادتهم إلى مراكز 

التحقيق الخاصة بهم.
وأفادت مصادر محليــــة، بأن قوات االحتالل 
اعتقلــــت الفتــــى أحمد ماهــــر خميس (16 

عاما)، وجــــرى اعتقاله خالل دهم منزل والده 
الواقع في حي وادي شاهين وسط بيت لحم، 

وتفتيشه.
 جنود الجيش صادروا أسلحة 

ّ
وأشــــار، إلى أن

في مدينة طولكرم، خالل حملة تفتيش لها.
كما اقتحمت قوات االحتالل أمس األحد، بلدة 
العيســــوية وانتشــــرت داخل حاراتها وعند 
مداخلها، في حملة "عقاب جماعي" مستمرة 
للشهر الثاني على التوالي، فيما أبعدت عدًدا 

من الشبان عن مكان سكنهم في البلدة.

ويأتي االقتحــــام اليومي لقــــوات االحتالل 
لقرية العيســــوية، ضمن الهجمة الشرسة  
التي تشــــنها ضد الســــكان منــــذ أكثر من 

شهرين.
وأوضــــح محمــــد أبــــو الحمص عضــــو لجنة 
المتابعــــة في العيســــوية أن قوات االحتالل 
والمخابــــرات والبلدية اقتحمت البلدة صباحًا، 
وقامــــت بنصب حواجزها العشــــوائية داخل 
شوارع البلدة وعلى مداخلها، وحررت مخالفات 
عشوائية بعد توقيف المركبات وتفتيشها، 

كما حررت مخالفة قيمتها 475 شيكال ألحد 
الشبان بحجة "رمي سيجارة على األرض".

وأوضــــح أبــــو الحمــــص أن قــــوات االحتالل 
اعتقلت خالل الســــاعات الماضية 20 شــــابا 
من البلدة، بعد اقتحام منازلهم وتفتيشها 

وتخريب محتوياتها.
وأضاف أن المعتقليــــن من البلدة فجًرا هم: 
الطفل عمــــاد جراح ناصــــر 12 عامًا، ومحمد 
أيمن عبيد، ومحمد عدنان عبيد، وسامر أنور 
عبيد، ومهند أنــــور عبيد، ومحمد علي ناصر، 

وشاكر امجد مصطفى.
ومن جهــــة أخرى أوضــــح مركــــز معلومات 
وادي حلــــوة أن ســــلطات االحتالل أبعدت 6 
مقدسيين عن مكان سكنهم في العيسوية، 
وهم: أحمد زمــــرد، وأحمد الخضــــور، ووديع 
عليــــان، ومالك مصطفــــى، ونايف عبيد عن 

العيسوية لمدة أسبوعين.
وكانت اعتقلت مخابرات االحتالل أول أمس 
الشقيقين ليث وائل عمرو (14عاما) ومحمد 

عمرو (10 سنوات)، من منزلهما بالقرية.

جنيف / االستقالل:
قدم المركز الدولي للدراسات القانونية 
في ضــــوء المعلومــــات الموثقة باألدلة 
والشــــهادات والصــــور، بالغــــًا بموجب 
المــــادة 15 بشــــأن انتهــــاكات جديدة 
والمتمثلة  االستيطان،  بجريمة  تتعلق 
بهدم ســــتة عشــــر مبنى سكني يضم 
نحو (100) شقة بحي واد الحمص ببلدة 
صور باهر جنوب شــــرق مدينة القدس 

المحتّلة.
وأوضــــح المركز في بالغــــه الذي وصل 
»االســــتقالل« نســــخة عنه أن ذلك جاء 
بعدمــــا فرضت قوات االحتــــالل حصاًرا 
مطبًقــــا على الحــــي، بحجــــة قربها من 
جدار الفصل العنصــــري، تنفيذًا لقرار 
المحكمة اإلسرائيلية العليا قبل عملية 

الهدم بأسابيع.
وأكد أن نقل ســـلطات االحتـــالل أجزاء 
من الســـكان المدنيين إلى األرض التي 
تحتلها، أو إبعاد أو نقل كل سكان األرض 
المحتلة أو أجزاء منهم داخل هذه األرض 
أو خارجها يمثل انتهاكًا خطيرًا للقوانين 
واألعراف السارية على المنازعات الدولية 

المســـلحة في النطاق الثابـــت للقانون 
الدولي. ولفت المركز إلى أنه ينطبق عليه 
وصف جريمـــة الحرب وفقًا لنص المادة 
8/ب/8 من نظام روما األساسي للمحكمة 
الجنائيـــة الدولية المعتمد في روما في 

17 تموز/يوليو 1998.
كما تعتبر المادة 1/7/د من ذات النظام 
أن إبعــــاد الســــكان أو النقل القســــري 

لهــــم متــــى ارتكب فــــي إطــــار هجوم 
واســــع النطاق أو منهجي موجه ضد أية 
مجموعة من الســــكان المدنيين جريمة 
ضد اإلنســــانية، وفق المركز. كما أشــــار 
إلى أن قرارات الهدم تمت بقرار قضائي 
ُمريب مــــن محكمة العــــدل العليا لدى 
ســــلطات االحتالل يهــــدف إلى غل يد 
المحكمة الجنائية الدولية من نظر هذه 

الجرائم، مما يجعل من قضاة المحكمة 
العليــــا شــــركاء في هــــذه االنتهاكات. 
وحث المركز الدولي بالنيابة عن الضحايا 
وذويهم مكتب االدعاء العام للمحكمة 
على فحص مدى انطباق وصف الجرائم 
الدولية على األفعال المذكورة في البالغ، 
مطالًبا باعتبار هذه االنتهاكات جزًء من 

دراسته األولية بشأن فلسطين.

تقديمتبالغتللمدعيةتالعامةتالجنائيةت
بشأنتهدمتاالحتاللتمباٍنتبوادتالحمص

القدس المحتلة/ االستقالل: 
نصـــب أهالي حـــي واد الحمص بقرية صور باهر جنوب شـــرق القدس 
المحتلة، امس األحد، خيمة قرب ركام المباني التي هدمها االحتالل في 

المنطقة قبل أيام.
وكان مواطنون ســـبقوا ذلك بنصب خيام للمبيت لعائلتي عبيدية وأبو 
هـــدوان، بعد تدمير منازلها، أعقبها اقتحـــام لقوات االحتالل للمنطقة 

والتهديد بهدم الخيام.
وقال مصدر فـــي الحي بأنه وأمام إصرار العائالت على عدم إزالة الخيام، 
أصدرت قوات االحتالل أمرا عســـكريا بـ"الســـماح" بإقامـــة هذه الخيام 

للمبيت فقط وليس لالعتصام.
يذكر ان قـــوات االحتالل هدمت يوم االثنين 7/22، 11 بناية تضم نحو 
77 شقة سكنية في واد الحمص، وتقع معظمها في المناطق المصنفة 

"أ" الخاضعة للسيطرة الفلسطينية.

رام الله/ االستقالل: 
اســـتعرضت هيئة شؤون األسرى والمحررين في تقرير صادر عنها أمس األحد، الظروف 
الصحية الســـيئة لعدد من األسرى القابعين في سجن النقب الصحراوي، والتي تتفاقم 
يوما بعد آخر بســـبب سياسة االهمال الطبي المتعمدة والممنهجة من قبل إدارة سجون 
االحتالل اإلسرائيلية. وبينت الهيئة، أن األسير محمد فاروق أبو الرب (45 عاما) من قباطية 
جنوب جنين، يعاني من التهابات في األذن الوســـطى تسبب له آالما في الرأس ودوخة، 
كما يعاني من مشـــاكل في عمل أحد صمامات القلب والتهابات في الركبة اليسرى، وال 

يعطى العالجات الالزمة علما أنه معتقل منذ العام 2002 ومحكوم بالسجن لـ 30 عاما.
وأوضحت، أن االســـير عماد عبد الكريم أبو زينة (30 عاما) من أريحا، يعاني من إصابة في 
يده اليمنى بســـبب مشـــاكل في األوتار واألعصاب، كما يعاني من آالم في الخصيتين 
بسبب الدوالي وكيس ماء، إضافة الى معاناته من انتفاخ وتهيج جلدي أسفل العينين.

ولفتت الهيئة، إلى أن االســـير ساهر أبو عمر (35 عاما) من قرية جماعين جنوب نابلس، 
يعاني من كســـر بمرفق اليد اليمنى بســـبب االعتداء عليه فترة التحقيق وجبر الكســـر 
بطريقـــة غيـــر صحيحة ما أدى الى بـــروز وخلع بالمرفق، وفيما بعد وخالل نقله بســـيارة 
البوسطة تعرض للســـقوط مرة اخرى عليها، واكتفت االدارة بإعطائه مشد، دون تقويم 

الكسر أو اجراء العالج الطبي الالزم.
وأضافت، أن األسير عبد الله خاروف (30 عاما) من نابلس، يعاني من ديسك في الفقرتين 
الرابعة والخامسة ولم تجر له الصور الالزمة أو يعطى العالجات الضرورية لحالته الصحية، 

وتكتفي االدارة بإعطائه المسكنات فقط.
وأكدت الهيئة، أن إدارة سجون االحتالل االسرائيلية تتعمد االستهتار باألوضاع الصحية 
لألسرى المرضى في مختلف سجونها والدفع بهم لحافة الموت، حيث يقبع في سجونها 
أكثر من 700 معتقل مريض من بينهم حاالت صعبة ومعقدة كمرضى السرطان والقلب 

والكلى والعظام والمقعدين وغيرهم.

هيئةتاألسرى:تتفاقمتالظروفتالصحيةتلعددت
منتاألسرىتالمرضىتفيتسجنت»النقب«

قــواتتاالحتــاللتتشــنتحملــةتاعتقــاالتتبالضفــةتوالقــدست

رام الله/ االستقالل: 
اتهم رئيس هيئة شؤون األسرى والمحررين قدري أبو بكر 
سلطات االحتالل بتسميم األسير الشهيد نصار طقاطقة 

ما أدى لتفاقم وضعه الصحي واستشهاده.

وقـــال أبو بكـــر إلذاعة »صوت فلســـطين«، إن ســـلطات 
االحتالل تواصل سياسة اإلهمال الطبي بحق األسرى في 

سجون االحتالل ما أدى الستشهاد عدد منهم.
من جهة ثانية أضاف أبو بكر أن تســـعة أسرى يواصلون 

اضرابهـــم المفتـــوح عـــن الطعام في ســـجون االحتالل 
احتجاجا على اعتقالهم اإلداري، محذرا في الســـياق من 
اقدام األســـرى االداريين في كافة ســـجون االحتالل على 

الشروع في اضراب جماعي عن الطعام.

القدس المحتلة/ االستقالل: 
حذر عضو لجنة الدفاع عن بلدة سلوان فخري أبو دياب 
من مخطط لسلطات االحتالل يهدف لتهويد حي واد 
الحمص واألحياء المجاورة عبر احاطتها بالمستوطنات 
وذلـــك إلحداث خلل في التـــوازن الديمغرافي لصالح 
المســـتوطنين والحيلولة دون تمدد األحياء العربية 
في القدس وتواصلها إلجبار المقدسيين على الرحيل.

وقـــال أبو دياب في حديث إلذاعة "صوت فلســـطين" 
الرســـمية، إن هذا المخطـــط االحتاللي يأتي في اطار 

ما يســـمى غالف البيت المقدس الـــذي يطال أحياء 
وبلدات برمتهـــا في القدس المحتلـــة منها حي واد 
الجوز والشـــيخ جراح وبلدة سلوان والصوانة من خالل 
احاطة البلدة القديمة بالمستوطنات وربطها مع الخط 
األخضر في القدس الغربية لطمس معالم حدود عام 

.67
واوضح أبو دياب أن ســـلطات االحتـــالل تنفذ فعليا 
مخططاتها في القدس باالستيالء على المنازل، ومنها 
في حي الشـــيخ جراح وُكّبانية أم هارون حيث هناك 

اخطارات بالهدم لمئة وثمانية عشـــر شـــقة سكنية 
بحجج وذرائع مختلفـــة بالتزامن مع عزمها إقامة 387 
وحدة اســـتيطانية جديدة ومســـح أي أثـــر عربي في 

المنطقة.
وأشار أبو دياب في السياق إلى مساعي االحتالل إلقامة 
اربعة أنفاق في أربعة شـــوارع رئيسية في العاصمة 
المحتلة أحدها لتكملة مشـــروع القطار الخفيف بين 
الشطرين الشرقي والغربي في المدينة ولتهيئة ضم 

المناطق ضمن مخطط ما يسمى القدس الكبرى.

ابوتبكرتيتهمتسلطاتتاالحتاللتبتسميمتالشهيدتطقاطقة

أبوتديابتيحذرتمنتمخططتلتهويدتوادتالحمصتواألحياءتالمجاورة

القدس:تنصبتخيامتقربتركامت
المنازلتالمدمرةتبوادتالحمصت
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وبينت الصحيفة أن الخطة يعكف عليها وزير الخارجية 
ُيقدمها  "يســــرائيل كاتــــس" وســــوف  اإلســــرائيلي 
للحكومة، حيــــث يصنف بها نقل الســــفارات للقدس 

كـ"هدف وطني واستراتيجي من الدرجة األولى".
وزعمت أن كاتس "اكتشــــف بعد توليــــه منصبه قبل 
أســــابيع أن الكثير من الدول مستعدة لنقل سفاراتها 
للقدس مقابل قيام "إسرائيل" بخطوات من بينها نقل 
سفارتها إلى عواصم تلك الدول، بينما طلبت دول أخرى 

بمحفزات اقتصادية".
وقالت الصحيفة إن وزارة الخارجية اإلسرائيلية وضعت 
مســــألة نقل الســــفارات للقدس علــــى رأس أولوياتها 
حيث يعرض كاتس رصد مبلغ 50 مليون شيقل كرزمة 

مساعدات للدول التي تنقل سفاراتها للقدس.
يشــــار إلى أن االدارة االمريكية نقلت سفارتها  من "تل 
أبيب" إلى حي أرنونا االستيطاني في القدس المحتلة، 
وتحديــــًدا فــــي المبنى الــــذي كان بمثابــــة القنصلية 

األمريكية في المدينة.
واعترف البيت األبيض ألول مــــرة بالقدس كعاصمة لـ 

"إسرائيل" في ديسمبر 2017.

تداعيات خطرة 
ويــــرى المختص بالشــــأن االســــرائيلي ثابــــت العمور، 
أن ما كشــــفت عنه الصحف العربيــــة حول وجود خطة 
تحفيزيــــة اســــرائيلية لنقل ســــفارات دول العالم إلى 
القدس المحتلة، بلون اختبار و فرقعة اعالمية، تعكس 

حالة التخبط والعجز الذي يعيشــــه الكيان االسرائيلي 
جراء فشــــله بقناع العالم بأن القدس عاصمة له، معتبرا 
الصمت العربي وهرولة الــــدول العربية اتجاه التطبيع 

غطاء عربي لما يفعله االحتالل بالقدس . 
وقال العمور لـ"االســــتقالل":" مضي عــــام ونصف على 
نقل الســــفارة االمريكيــــة واالعتراف بالقــــدس بأنها 
عاصمة لليهود، وحتى اللحظــــة لم تقم أي دولة بنقل 
ســــفارتها او االعتراف بها، االمر الــــذي يبرهن أن هذه 
الخطــــة في ظاهرها فرقعة اعالمية و في الجزء المفقود 
منها تكشف عن أزمة حقيقية يواجهها االحتالل في 

اقناع العالم .
وأضــــاف:" التمويل واالغــــراءات المالية االســــرائيلية 
لن تجــــدي نفعــــًا ، وال يمكن ألي دولــــة أن تقدم على 
نقل ســــفارتها للقــــدس لكونها تدرك جيــــدًا أن هذه 
الخطوة ســــيكون لها تداعيات خطيرة على المســــتوي 

الفلسطيني و الرأي العام لهذه الدول". 
ونوه الــــى أن كافة دول العالم باســــتثناء "اســــرائيل" 
وواشــــنطن، تحترم القانون الدولــــي والقرارات الدولية 
التــــي تعتبر أن القدس مدينة دولية لها مكانة دينية، 
وال يمكــــن أن تقســــم علــــى اعتبارات سياســــية على 
االطــــالق، فبالتالي تلك الدول ستســــتحضر تداعيات 

نقل سفاراتها للقدس. 
أوضــــح أن التراخي الفلســــطيني الحاصــــل ردًا على ما 
يحدث في القدس وحرم المسجد االقصى، وعدم وجود 

خطــــوات معارضة ترتقي لحجم التحديــــات والمخاطر 
وهــــدم البيوت والتهجير و التهويد و مصادرة االراضي 
وزيادة اعداد اليهود و المســــتوطنين بالقدس، أشــــد 

خطورة على مدينة القدس من نقل السفارات اليها. 
وشدد على ضرورة إنهاء االنقسام الفلسطيني لمواجهة 
الرامية لســــيطرة  المخططات االســــرائيلية االمريكية 
على القدس واســــقاط القضية الفلسطينية، وان تكون 
القدس حاضرة في االعالم العربي بقوة لتشــــكيل رأي 

عام عربي ضاغط من أجل مواجهة  االحتالل. 
خمطط غر واقعي 

وبدور، أكــــد جمال عمرو المختص في شــــؤون القدس، 
أن الخطة التحفيزية االســــرائيلية لنقل سفارات دول 
العالــــم للقدس، تأتــــي في اطار منســــجمة و متكاملة 
للســــيطرة على مدينة القدس المحتلة، وتحقيق نتائج 
ديمغرافيــــة كبيــــرة خاصة فــــي ظل الصمــــت العربي 
والدولي، مبينــــًا ان االحتالل ينتهز فرصة اخراج بعض 

الدول من أزماتها المالية لتمرير مخططاته الخبيثة . 
وقــــال عمرو لـ" االســــتقالل":" مدينه القدس تقف على 
أعتاب مرحلة شــــديدة الخطورة، بعــــد تمادي االحتالل 
االســــرائيلي في انتهاكاته وجرائمه ضد المقدسيين، 
مــــن خالل هدم البيــــوت و طرد االهالي مــــن اراضيهم 
وســــحب هوياتهــــم وتهجيرهــــم، وتوســــيع حمالت 
االقتحامات والحفريات باألقصى، بهدف تحقيق نتائج 

ديمغرافية كبيرة جدًا".

وبين أن االحتالل االســــرائيلي يسعي جاهدًا إلثبات 
وتحقيق الرواية االســــرائيلية بــــان "القدس عاصمه 
لليهــــود" كمــــا أعلنها ترامــــب ، من خــــالل تقديم 
االغراءات لليهود في كافة ارجاء العالم إلســــكانهم 
في القدس، وفي المقابل طرد الفلســــطينيين منها، 
كذلــــك عبر تقديم االغــــراءات الماليــــة للدول لنقل 

سفاراتها. 
ونوه الى أن المخطط االسرائيلي قد يصبح واقعًا خالل 
الفترة القادمة، خاصة في ظــــل وجود االنظمة العربية 
المطبعة مع االحتالل، والتــــي أبدت جاهزيتها لتنفيذ 
كل ما ُيمليه عليها خالل مشاركتها في مؤتمر البحرين، 

وبدون الحاجة إلغراءات مالية. 
واستنكر عمرو غياب الدعم العربي واإلسالمي للمدينة 
المقدسة، وهرولة بعض الدول العربية نحو التطبيع مع 
االحتالل، إلى جانب العجز الفلسطيني الرسمي، معتبرًا 
في ذلك "ضوء أخضر" لمزيد من االستباحة اإلسرائيلية 

للمدينة المقدسة. 
واكد على ضرورة أن يستغل الجانب الفلسطيني قيام 
االحتالل بتقدم رشــــوات مالية للدول مــــن أجل تمرير 
مخططاتها، والــــذي تعد جريمة فــــي القانون الدولي، 
من خالل كشــــف هذا التحايل أمــــام محكمة الجنايات 
الدولية ومحاســــبتها، باإلضافة الــــى زعزعة الرأي العام 
الدولــــي عبر فضح هذه الخطة التحايلية بكافة اللغات، 

إلجبار االحتالل على ايقافها.

 إلحكام السيطرة على المدينة المقدسة 

 خطة االحتالل لنقل السفارات للقدس.. دليل تخبط وفشل!

بيروت/ االستقالل: 
أوضــــح ممثل حركة الجهاد اإلســــالمي في 
لبنان احسان عطايا، أســــباب رفض اللجنة 
المكلفة من الفصائل والقوى الفلسطينية 
للحوار اللبناني الفلسطيني لقاء وزير العمل 
اللبنانــــي كميل أبو ســــليمان الــــذي اتخذ 
بعض اإلجراءات ضد العمال الفلسطينيين 

الالجئين في لبنان.
وأكــــد عطايا فــــي تصريحــــات صحفية أن 
اللجنة المكلفة طالبت الوزير أبو ســــلميان 
للتراجــــع عن قــــراره أو أن يصــــرح بتراجعه 
عن القــــرار في نهايــــة اللقــــاء؛ إال أن عدم 
اســــتجابته دفعت اللجنة لرفــــض لقائه"، 
مشــــيرًا إلى أن اللقاء كان ســــيعقد برعاية 
معالي الوزير حسن منيمنة بصفته رئيس 

لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني.
وكشــــف عن نية الالجئين فــــي مخيمات 
لبنان تنفيذ سلســــلة من التحركات داخل 
مخيمات اللجــــوء هذا األســــبوع بعيدًا عن 
اغالق الطرقات بشكل كامل وعدم الضغط 
على الجــــوار اللبنانــــي للمخيمــــات والذي 
بمجملــــه متضامن مــــع قضيــــة الالجئين 

ومؤيد لمطالبهم.
وقال عطايا: "نحن ندرك الحساســــية التي 
تحيط بقرار وزير العمل وال نطلب منه سوى 
تحويل الملف إلــــى مجلس الوزراء اللبناني 
للبت فيــــه دون أن يتحمل الوزير المختص 
عبء هذا القــــرار على المســــتوى اللبناني 

الداخلي".
وأضاف: "إذا كان الوزيــــر مقتنعا بصوابية 

قراره، فندعــــوه إلى إعادة النظــــر فيه ألنه 
يحمــــل في طياتــــه الكثير مــــن اإلجحاف 
والظلــــم بحــــق الالجئين الفلســــطينيين، 
مما يهدد صمودهم فــــي مخيمات اللجوء 
البائســــة حتى عودتهم، وكذلك يســــبب 
هذا القرار إضعاف االقتصاد اللبناني الذي 
يقوم بجزء ال يســــتهان فيــــه على الحركة 
المالية للفلسطينيين، في حال هجرة رأس 

المال الفلسطيني، بسبب هذا التضييق".
وتابع قوله: "هناك سعي مكثف الستثناء 
الفلســــطيني من القــــرار المتعلــــق بإجازة 
العمــــل"، معربًا عن أمله فــــي الوصول لحل 
هذه القضيــــة، خاصة أن بعــــض الجهات 
اللبنانية الداعمة لالجئين الفلســــطينيين 
فــــي رفضهم لقــــرار وزير العمــــل اللبناني 

لديهــــا تمثيل وازن فــــي المجلس النيابي 
وفي الحكومة.

الشــــعبية  "التحــــركات  أن  إلــــى  ولفــــت 
الفلســــطينية الحضاريــــة أثبتت حضورها 
وقدرتها علــــى التأثير، رغم بعض الثغرات 

المحدودة هنا أو هناك".
وشــــدد على أن "حركة الجهاد اإلسالمي ال 
زالــــت تتحرك على كل الصعــــد وتتواصل 
مع الجميــــع لبلورة صيغة مناســــبة تحفظ 
للفلســــطيني كرامته وحقه في العودة إلى 
دياره التي هجر منها قسرا تحت وقع مجازر 
العصابــــات الصهيونيــــة وتواطــــؤ بعض 
األنظمــــة العربيــــة وتآمر معظــــم األنظمة 
الغربية لتمرير المشــــروع الصهيوني الذي 

وعدت به بريطانيا".

غزة/ دعاء احلطاب: 
ت�شعى �شلطات الحتالل الإ�شرائيلي ب�شتي الطرق 

والو�شائل لإحكام قب�شتها على مدينة القد�ص 
املحتلة و ابقائها حتت �شيطرتها، يف ظل ا�شرارها 

على جت�شيد القد�ص عا�شمة اأبدية لليهود 
على اأر�ص الواقع، اآخرها اخلطة التحفيزية 

ال�شرائيلية لدول العامل التي حتثهم على نقل 
�شفارتهم من) تل اأبيب( اإىل القد�ص، كل ذلك 

ياأتي وقع ال�شمت العربي والدويل عن اجلرائم 
الإ�شرائيلية باملدينة املقد�شة، وهرولة الدول 

العربية لتطبيع مع الحتالل .  وك�شفت �شحيفة 
»اإ�شرائيل اليوم« العربية، اأم�ص الحد ، النقاب 

عن فحوى خطة حتفيز اإ�شرائيلية لنقل �شفارات 
دول العامل اإىل القد�ص املحتلة.

عطايا : رفض وزير العمل اللبناني التراجع عن قراره دفع الفصائل لرفض لقائه 
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ال�شلطة الوطنية الفل�شطينية 
�شلطة الأرا�شي الفل�شطينية

الإدارة العامة لت�شجيل الأرا�شي 

إعالن عن بيع ارض بموجب وكالة  
لدى اإلدارة العامة لألراضي 

والعقارات ) 352 / 2019(
يعلـــن للعمـــوم انه تقـــدم لـــإدارة العامة لألراضـــي والعقـــارات بغزة 
الســـيد: عدنان يوسف محمد أبو عيسى من ســـكان دير البلح هوية رقم 

967701640 بصفته وكيال عن: رسمي يوسف محمد أبو عيسى
بموجب وكالة رقم:  0113 / 2012 الصادرة عن الجزائر

          موضوع الوكالة: إجراء معاملة انتقال ارث / بيع /مبادلة في
قطعة  144  قسيمة  67  المدينة  دير البلح

 فمـــن له أي اعتراض بهذا الشـــأن عليـــه التقدم باعتراضه إلـــى اإلدارة العامة 
لألراضي والعقارات خالل مدة أقصاها خمســـة عشر يوما من تاريخ هذا اإلعالن 
وبخالف ذلك سوف يتم البدء في إجراءات فتح المعاملة. التاريخ:  28/ 7/ 2019م

م�شجل اأرا�شي غزة 
اأ. ع�شام عبد الفتاح احلمارنة

ال�شلطة الوطنية الفل�شطينية 
�شلطة الأرا�شي الفل�شطينية

الإدارة العامة لت�شجيل الأرا�شي 

إعالن عن بيع ارض بموجب وكالة  
لدى اإلدارة العامة لألراضي 

والعقارات ) 349 / 2019(
يعلن للعمـــوم انه تقـــدم لـــإدارة العامـــة لألراضي والعقـــارات بغزة 
الســـيد: أحمد محمود يوسف أبو عيســـى من سكان دير البلح هوية رقم 

967711466 بصفته وكيال عن: سليمان محمود يوسف أبو عيسى 
بموجب وكالة رقم: 427 / 2008 الصادرة عن دبي

          موضوع الوكالة: إجراء معاملة انتقال ارث / بيع /مبادلة في
قطعة  2337  قسيمة  20  المدينة  النصيرات

 فمن له أي اعتراض بهذا الشأن عليه التقدم باعتراضه إلى اإلدارة العامة لألراضي 
والعقارات خالل مدة أقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ هذا اإلعالن وبخالف ذلك 

سوف يتم البدء في إجراءات فتح المعاملة. التاريخ:  28/ 7/ 2019م

م�شجل اأرا�شي غزة 
اأ. ع�شام عبد الفتاح احلمارنة

ال�شلطة الوطنية الفل�شطينية 
�شلطة الأرا�شي الفل�شطينية

الإدارة العامة لت�شجيل الأرا�شي 
إعالن عن بيع ارض بموجب وكالة  

لدى اإلدارة العامة لألراضي 
والعقارات )351 / 2019(

يعلن للعموم انه تقدم لإدارة العامة لألراضي والعقارات بغزة الســـيد: 
كمال مطلق محمود الداهودي من ســـكان رفـــح هوية رقم 924392574 

بصفته وكيال عن: صالح الدين كمال مطلق الداهودي
بموجب وكالة رقم: 700 / 2019 الصادرة عن إسطنبول 

          موضوع الوكالة: إجراء معاملة انتقال ارث / بيع /مبادلة في
قطعة  2361  قسيمة  2  المدينة  رفح

 فمن له أي اعتراض بهذا الشأن عليه التقدم باعتراضه إلى اإلدارة العامة لألراضي 
والعقارات خالل مدة أقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ هذا اإلعالن وبخالف ذلك 

سوف يتم البدء في إجراءات فتح المعاملة. التاريخ: 28 /7  / 2019م

م�شجل اأرا�شي غزة 
اأ. ع�شام عبد الفتاح احلمارنة

وذكر الناطق بلسان جيش االحتالل بأن المناورات 
ســـتكون بقيادة فرقة غزة، وأنها تعبر عن مرحلة 
جوهرية في زيادة االستعداد العسكرية لمعركة 

في غزة.
وأشـــار إلى المناورات تأتي ضمـــن أولويات قائد 
هيئـــة األركان أفيف كوخافي، وفـــي إطار خطة 

التدريبات السنوية .
وقال عامر لـ "االستقالل":" إن هذه المناورات تأخذ 
أهميـــة وبعدًا آخر في هـــذه المرحلة بالذات في 
ظل استعصاءات وصعوبات وتباطؤ االحتالل في 
تنفيذ إجراءات كسر الحصار والجدال اإلسرائيلي 
الداخلـــي حول غزة ومطالبة بعض المعســـكرات 
واألحزاب اإلســـرائيلية بشن عملية عسكرية على 
قطاع غزة". وبين المختص في الشأن اإلسرائيلي، 
أن االنتخابات اإلسرائيلية المقبلة تلقي بظاللها 
على الوضع اإلســـرائيلي العام وتشهد حالة من 
المنافســـة بين األحزاب اإلسرائيلية لذلك يشعر 
نتنياهو أن االنتخابات ســـتؤثر على مســـتقبله 

السياسي الذي يعيشه اآلن.
وأوضح عامر أنه في ظل التعقيدات السياســـية 
الموجـــودة اآلن والتي يمكن أن ال تســـاعده في 
انتخابه رئيســـًا لوزراء دولة االحتـــالل مرة أخرى 
فيمكن أن يبادر إلى عدوان على غزة في سبيل أن 
يكســـب أصواتًا داخلية وخاصة تلك التي تنادي 
بإنهاء مشـــكلة قطاع غزة والقضاء على المقاومة 

وهذا وارد جدًا.
وبين المختص في الشأن االسرائيلي أنه ال يمكن 
فصل هـــذه المناورات عن احتمالية واردة لشـــن 
أي عـــدوان على قطاع غزة رغـــم القيود الموجودة 
والتداعيـــات الســـلبية لمثل هذا العـــدوان على 
مســـتقبل نتنياهو وعلى المجتمع اإلســـرائيلي، 
مضيفا " المقاومة ال يمكن أن تقف صامتة، ومن 
خالل هـــذه المناورات يحاول نتنياهو وجيشـــه 
أن يوحي أنه مســـتعد لتوجيه أي ضربة موجعة 

لقطاع غزة وألمح بذلك فـــي تصريحات قبل أيام 
"نحن نســـتعد لمعركة كبرى وقاسية ضد قطاع 

غزة".

�شراع اأدمغة
وفي إطار الصراع االســـتخباراتي وصراع األدمغة 
التي يدور رحاها في الخفاء بين المقاومة وأجهزة 
االســـتخبارات العسكرية اإلســـرائيلية قال:" إن 
معركـــة العقول متواصلـــة ومســـتمرة وأخذت 
أشـــكاال وطرقًا متعددة بيـــن المقاومة واالحتالل 
اإلســـرائيلي فبات لإعـــالم ووســـائل التواصل 
االجتماعي دور مهما فـــي التأثير على أمن دولة 
االحتالل وخاصة أن المقاومة تستغل أي معلومة 

تتســـرب مـــن أجهزة امـــن االحتـــالل لصالحها 
وتجيرها في معركتها األمنية".

وأضـــاف، " أن الكم الكبير مـــن المعلومات الذي 
يتوفر لدى االحتالل والـــذي أصبح متاحًا لالطالع 
عليـــه من قبـــل إعالمه ومنتشـــر عبـــر منصات 
التواصـــل االجتماعي هذا أســـس أرضية خصبة 
للمقاومة لفهم طبيعة دولة الكيان وما يدور داخل 
المجتمع اإلسرائيلي من مشاكل وتفسخات، مثل 
أزمة األثيوبييـــن والتمييز العنصري حيث أبرزت 
قضية األســـرى الجنود وخاصـــة قضية الجندي 
"مغنيســـتو" ولعبـــت على هذا الوتر الحســـاس 

والمهم.

في المقابل أجهزة أمن االحتالل االســـتخباراتية 
تراقب اإلعالم الفلسطيني ومنصاته االجتماعية 
وتحـــاول أن تفهم المـــزاج الفلســـطيني العام 
وتستخلص أي معلومة يمكن أن يكون لها عالقة 
باألمن أو المقاومة الفلســـطينية لتبني عليها أي 
موقف أو تداعيات سياســـية أو عسكرية ، لكنها 
تجد صعوبـــة بالتعامل مـــع المعلومات وربطها 
مع بعضها البعض بسســـب الوعي األمني الذي 
أصبح عنـــد الفلســـطينيين وخاصـــة المقاومة 

الفلسطينية.
وأشـــار عامر، الى أن المقاومة الفلسطينية أصبح 
لديهـــا خبـــرة وحنكة كبيـــرة في مجـــال الحرب 

المعلوماتية والمعركة االستخباراتية واستطاعت 
ان تحقق إنجـــازات مهمة في هذه المعركة فمن 
اختراق هواتف الجنود اإلسرائيليين وحواسيب 
الجيـــش واســـتيالئها علـــى معلومـــات مهمة، 
ومعركة خانيونس ليست ببعيدة والتي أدت إلى 
فشل وحدة كاملة تعد من أعقد الوحدات األمنية 
والسرية لدى االحتالل واحدثت زلزاًل كبيرًا داخل 
المؤسسة العسكرية الصهيونية وأثرت على ثقة 

دول االحتالل بالجيش.
وأضـــاف "  هذا جزء بســـيط مـــن المعركة التي 
تخوضهـــا المقاومة ضد االحتـــالل وأجهزة أمنه 
االســـتخباراتية وباتـــت المقاومـــة تفهم جيدًا 
طبيعة هذا الكيان وتطلعاته وكل ما يدور داخله 
من خالل مراقبة كاملة لوســـائل إعالمه المختلفة 
وكل ما يكتبـــه المحللون والمختصـــون والقادة 
اإلســـرائيليون داخـــل دولة االحتـــالل، كل هذا 
شكل عقلية جديدة للمقاومة في صراع األدمغة 

والعقول التي تخوضها مع االحتالل.
ذكر تقدير عســـكري إســـرائيلي أن "المعطيات 
الميدانية والعملياتية التـــي يواجهها الجيش 
اإلسرائيلي في اآلونة األخيرة تهدد بالقضاء على 
أحالم قائده الجنرال أفيف كوخافي، الذي يمضي 
هذه األيام قرابة ستة أشهر في موقعه األعلى في 

المؤسسة العسكرية اإلسرائيلية".
وأضاف أمير أورن، الخبير العســـكري اإلسرائيلي، 
في تقريره المطول بموقع (ولال) اإلخباري، أن "اسم 
مدينة خانيونس الواقعة جنوب قطاع غزة أصبح 
األكثر تداوال لدى كوخافي خالل مشـــاوراته في 
قيادة الجيش واالســـتخبارات، باعتباره رمزا على 

إخفاقه وفشله".
كما وقال تحقيق ميداني أعده الخبير العسكري 
اإلسرائيلي أمير بوخبوط إن "الحرب المعلوماتية 
الجارية بين إســـرائيل والمقاومة الفلســـطينية 

تجري على قدم وساق". 

بدأت االحد تدريبات واسعة في مدينة عسقالن

مختص: مناورات االحتالل العسكرية اختبار للجهوزية واالستعداد ألي مواجهة قادمةت
غزة / حممد اأبو هويدي:

اأك��د  املخت���ص يف ال�ش��اأن الإ�شرائيلي عام��ر عامر، اأن 
التدريبات الع�شكري��ة التي يجريها جي�ص الحتالل 
الإ�شرائيل��ي بالق��رب م��ن قط��اع غ��زة ب��ني الفني��ة 

والخ��رى، تاأت��ي يف �شي��اق ال�شتع��داد ال��ذي يداوم 
علي��ه اجلي�ص من حني لآخ��ر لفح�ص مدى اجلهوزية 
وال�شتع��داد يف ح��ال تفج��ر اأي مواجه��ة ع�شكرية 
وخا�ش��ة يف اجلبه��ة اجلنوبية الت��ي تتمثل يف قطاع 

غ��زة. واأعل��ن جي���ص الحت��الل الإ�شرائيل��ي اأم���ص 
الحد، ع��ن بدء قوات��ه مبناورات ع�شكري��ة وا�شعة 
النطاق يف مدينة ع�شقالن وغالف قطاع غزة ت�شتمر 

حتى يوم الأربعاء املقبل .
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دولة فل�شطني 
وزارة احلكم املحلي 

 اعالن  صادر عن اللجنة المركزية 
لالبنية و تنظيم المدن بمحافظات غزة 
بايداع مخطط تفصيلي للشـــارع رقم (18062( و الشـــارع رقم (18069( و 

 ) 18054 A) الشارع رقم
  منطقة تنظيم: خانيونس

  قانون تنظيم المدن رقم (28( لسنة  1936
تعلن اللجنة المركزية لالبنية و تنظيم المدن بمحافظات غزة بجلستها رقم 
2019/4 المنعقدة بتاريخ 2019/1/23 عن إيداع المخطط التفصيلي لمسار 
الشارع رقم (18062( بعرض (8( متر و ارتداد (3( متر و المحصور بين الشارع 
رقم (18069( وشـــارع رقم (18011( ومســـار الشـــارع رقم (18069( بعرض 
(8( متر و ارتداد (3( متر و المحصور بين شـــارع رقم (18050( و الشارع رقم 
(18062(  و الشارع رقم (A 18054( كممر مشاه بعرض (6( متر و المحصور 
بين شارع رقم (18011( و شارع رقم (18069( و المارة بالقسيمة رقم (1( من 

القطعة رقم (91( و القسائم رقم (2_3( من القطعة رقم (92(.
لالعتراض خالل مدة ستين يوما من تاريخ هذا اإلعالن.

و عليه فانه يجوز لجميع أصحاب الحقوق في األراضي و األبنية و األمالك األخرى المشمولة 
بهذا المشـــروع االطالع على خارطة المشروع مجانا خالل ساعات الدوام الرسمي و تقديم 

االعتراضات عليه الى مكتب اللجنة المحلية للبناء و التنظيم ببلدية خانيونس .

(وسوف لن يلتفت الي اعتراض يرد بعد هذا التاريخ((.

اللجنة املركزية لالبنية وتنظيم املدن
   حمافظات غزة  

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطن/محمد وجدي عبدالمجيد الحيله...... /.
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
801848664  فعلـــى مـــن يجدهـــا رجاء أن يســـلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ احمد فايز احمد العواوده...... /.
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
406981209  فعلـــى مـــن يجدهـــا رجاء أن يســـلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ سامية مرعي قاسم النجار...... /.
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها   803358035

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ مصطفى أحمد طراف االسطل ..... /.
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها   957083447

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

القدس المحتلة/ االستقالل: 
ذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، امس 
األحد، أن وزيـــر خارجية االحتالل "يســـرائيل 
كاتـــس"، أعد خطة ســـيقدمها للحكومة قريًبا 
بهدف تشجيع نقل سفارات العالم إلى مدينة 

القدس المحتلة.
وبحســـب الصحيفة، فإن الخطة تم تعريفها 
بأنها "هدف قومي" وتحمل أهدافا استراتيجية 
وسياسية، وأن تنفيذها بحاجة إلجراءات مهمة 
لتشجيع الدول على نقل سفاراتها، خاًصة مع 
استعداد بعضها فتح سفارات لها في القدس 
مقابل فتح سفارات إسرائيلية في بلدانها مثل 

هندوراس والسلفادور.
وتبيـــن خالل إعـــداد الخطة بـــأن هناك دوال 
تطلب مســـاعدات تنموية واقتصادية، إلى 
جانب تحسين عالقاتها مع الواليات المتحدة 

سياسًيا واقتصادًيا، ومساعدتها بالتكاليف 
االقتصاديـــة المترتبـــة علـــى عمليـــة نقل 

السفارة.
ووفًقا للصحيفـــة، فإن كاتس وجد أنه ال يوجد 
أي رد إســـرائيلي على تلك الطلبات، ما أدى إلى 

تأخير فتح سفارات جديدة بالقدس.
وأشـــارت الصحيفـــة، أن كاتـــس اعتبـــر فتح 
السفارات في القدس أولوية قصوى، لذلك أعد 

خطة لهذا الغرض.
وســـيطلب كاتس فـــي خطته مـــن الحكومة 
تخصيص مبلغ 50 مليون شـــيكل على شكل 
مساعدات ستقدم لتلك الدول، لكن االنتخابات 
الجديـــدة قد تعرقل طلبه الـــذي يحتوي على 
أحقيتـــه في الحصـــول على هـــذا الدعم من 

الموازنة الحالية.
وتعتمـــد خطتـــه الحصول على جـــزء من هذا 

المبلـــغ، بهـــدف إقامة مبنى للســـفارة ومنزل 
للسفير. وقال كاتس للصحيفة، "يجب تعزيز 
سيادة "إســـرائيل" والشـــعب اليهودي على 
القدس، فهو الهدف األكثر أهمية"، الفتًا إلى 
أن الجهـــود التي بذلت بعد افتتاح الســـفارة 
األميركية بالقدس ونقل ســـفارة غواتيماال، لم 

تحقق النتائج المرجوة.
وأوضـــح أن العديد مـــن الدول وعـــدت بفتح 
ســـفارات لها بالقـــدس، لكن ذلـــك لم ينفذ 
ألســـباب كثيرة منها ما يتعلق "بإســـرائيل"، 
وأخرى متعلقة بالظروف الداخلية لتلك البلدان.
وأشار إلى رفض الدول العربية واالتحاد األوروبي 
لمثل هـــذه الخطوة، إلى جانـــب رفض اإلدارة 
األميركية الحالية تقديـــم الدعم االقتصادي 
لعدد مـــن الدول التي تود نقل ســـفاراتها، ما 

يعرقل تنفيذ خطته.

غزة/ االستقالل: 
أوصى مدير مركز األســــرى للدراســــات رأفــــت حمدونة 
أمس األحد المؤسســــات الحقوقية واالنسانية والخاصة 
بالطفولة بأهمية االعتماد على معطيات وتوصيات قرار 
األمم المتحــــدة والذي أعلنه األمين العام لألمم المتحدة 
" أنطونيو غوتيريــــش " في تقرير لمجلس األمن الدولي 
والذي أدرج فيه ســــلطات االحتالل اإلسرائيلي بالقائمة 
الســــوداء فــــي التعامل مــــع األطفال، داعًيــــا إلى تنفيذ 

إجراءات لحماية األطفال .
وأكد التقرير استشــــهاد 56 طفاًل فلســــطينيًا على يد 
الجيش اإلســــرائيلي، وإصابة 2674 طفاًل آخر، في سياق 
المظاهرات واالشتباكات وعمليات التفتيش واالعتقال.

وأشار إلى حجم االعتقال الكبير لألطفال، مبينًا أن الجيش 
اإلســــرائيلي اعتقل ما يقارب من 2800 طفل منذ بداية 
العام، أي ما نســــبته %16 مــــن مجمل االعتقاالت، ال زال 
منهم ما يقارب من 220 طفل في السجون والمعتقالت 

االسرائيلية بظروف قاسية وصعبة جدًا.
وقال "إن اســــرائيل تعتقل األطفال أثنــــاء اللعب، ومن 
على الســــياج الحدودي مع قطاع غزة، ومن أمام المدرسة 
أو حتــــى من داخلها في كثير من األحيان، أو عبر اإلرهاب 
باعتقالــــه أمام ناظر والديه من البيــــت، ومن خالل نقاط 

التفتيــــش والحواجــــز االســــرائيلية ومن شــــوارع وأزقة 
المخيمات والمدن الفلسطينية بحجج أمنية واهية وغير 

مبررة".
ولفت حمدونة إلى االنتهاكات التي ترتكبها ســــلطات 

االحتــــالل بحــــق األطفــــال أثنــــاء االعتقــــال والتحقيق 
كالتعذيب النفسي والجســــدي، واستغالل بنية الطفل 
الضعيفــــة، والتركيز على التعذيب والتهديد والتنكيل 
والترويع أحيانًا بالكالب، واستخدام وسائل غير مشروعة 

كالخداع والوعود الكاذبة، والمعاملة القاسية، والمحاكم 
الردعيــــة العســــكرية والقوانين الجائــــرة، والعقابات 
بالغرامــــات الماليــــة والعــــزل االنفــــرادى واســــتخدام 
القــــوة واالحتجاز فــــي أماكن ال تليق بهــــم وبأعمارهم 

والتفتيشات االستفزازية .
كما قال إن ممارســــات إدارة الســــجون اإلسرائيلية مع 
األطفــــال مخالفــــة لكل األعــــراف والمواثيــــق الدولية 
التي تكفل حماية هــــؤالء القاصرين وتأمين حقوقهم 
بأهليهم  وتواصلهم  والتعليمية  والنفسية  الجسدية 

وافتقارهم لمرشدين يوجهون حياتهم.
وذكر أن المعتقلين األطفال يعانون من فقدان العناية 
الصحية والثقافية والنفسية، وبسبب ممارسة أساليب 
ممنهجة من قبل جهاز األمن اإلسرائيلي الذي يهدف 
لتدمير الطفولة الفلســــطينية ويلحــــق بها الكثير من 

اآلثار الصحية والنفسية والجسدية واالجتماعية.
ودعا حمدونة األمــــم المتحدة والمنظمــــات الحقوقية 
الخاصــــة بالطفل إلــــى لمتابعــــة أوضــــاع المعتقلين 
وســــماع  االســــرائيلية  المعتقــــالت  فــــي  القاصريــــن 
شهاداتهم ومحاسبة "اسرائيل" على جرائمها بحقهم، 
والقرارات  والمعاهدات  والمواثيق  باالتفاقيات  والزامها 

الدولية لحمايتهم.

حمدونة: أطفال فلسطين بحاجة لحماية وفق توصيات األمم المتحدة

رام الله/ االستقالل: 
قالت هيئة شــــؤون األســــرى والمحررين، إن 
إدارة معتقل "إيشــــل" تواصل عزل األســــير 
إياد حســــني محمد بزيع (33 عاما( من مخيم 
قلنديا شمال مدينة القدس المحتلة، داخل 
زنازين العــــزل االنفرادي بظــــروف غاية في 

الصعوبة.
وبينــــت الهيئة في بيان صحفي أمس األحد 
أن األسير يقبع داخل العزل منذ شهر نيسان 

الماضي، وذلك بذريعة إلقائه ماء ساخنا على 
أحد السجانين بعد سماعه نبأ استشهاد ابن 

خالته محمد دار عدوان برصاص االحتالل.
وأضافت أن األســــير بزيغ يقبــــع حالًيا داخل 
زنزانــــة ضيقة تفتقــــر إلى أدنــــى مقومات 
الحيــــاة، وفــــي كثير مــــن األحيــــان يتعمد 
الســــجانون التنكيــــل به مــــن دون أي مبرر، 
بضربه بشكل عنيف وتكبيل يديه "بالبرش" 

لساعات طويلة.

يذكــــر أن قوات االحتالل كانــــت قد اعتقلت 
األســــير بزيع بتاريخ 2017/10/23، وأصدرت 
محكمة االحتالل بحقه بعد أيام قرار اعتقال 
إداري مدته ســــتة أشــــهر، وجددت له األمر 
اإلداري خمــــس مــــرات متتاليــــة، ليكون قد 
أمضــــى حتى اآلن 20 شــــهرًا فــــي االعتقال 
اإلداري، علمًا أنه ألســــير محــــرر كان اعتقل 
سابقًا عدة مرات، وأمضى خاللها ما مجموعة 

خمس سنوات في سجون االحتالل.

غزة/ االستقالل: 
نقلت إدارة السجون اإلسرائيلية األسير أيمن سعيد حميدة (45عامًا( من سكان 
بلدة العيزرية في مدينة القدس المحتلة، إلى ســـجن نفحة، بعد أن كانت نقلته 

قبل أيام من هناك إلى مستشفى سوروكا، نتيجة تدهور وضعه الصحي.
وأوضح مكتب إعالم األسرى أن الوضع الصحي لألسير حميدة قد وصل إلى حالة 
االســـتقرار، بعد أن كانت عائلته أكدت بـــأن نقله جاء جراء معاناته من تعٍب في 

قلبه، وانخفاض في درجة الحرارة في مفاصله.
وأشـــار إلى أن حميدة يواجه حكمًا بالســـجن الفعلي مـــدة 11 عامًا، منذ اعتقاله 
بتاريخ 2009/10/19، ومنذ ســـنوات يعاني داخل سجون االحتالل جراء سياسة 
اإلهمال الطبي، وقد تعـــرض لجلطة قلبية خالل اعتقاله وخضع لعمليات كذلك 

بعد مماطلة من االحتالل.
تجـــدر اإلشـــارة إلى أن حميـــدة يتناول أدوية كثيـــرة نتيجة أمراضـــه المزمنة 

واألمراض التي أصيب بها في السجون.

نقل األسير حميدة من مستشفى 
»سوروكا« إلى سجن نفحة

خطة إسرائيلية لتشجيع الدول على نقل سفاراتها إلى القدس

إدارة »إيشل« تواصل عزل األسير إياد بزيع بظروف صعبة
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أعلن أنا المواطن/ نضال خضر محمود الواوي 
 عن فقـــد بطاقة هويتي الشـــخصية  التي تحمل رقم 
) فعلـــى من يجدهـــا رجاء أن يســـلمها   801439704

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطنة/ليلى احمد خليل ابو حمده....... /.
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
) فعلـــى من يجدهـــا رجاء أن يســـلمها   911356509

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ماجد يوسف ابراهيم ابو العوف...... /.
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها   907025688

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ طالل عبد الحميد ناصر ناصر...... /.
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها   953241858

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطنة/  نوال عطيه ابراهيم فرج الله...... /.
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها   910738525

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/محمد حاتم محمد صيام...... /.
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
407868876  فعلـــى مـــن يجدهـــا رجاء أن يســـلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطنة/إلهام شحدة محمود ابو صبحة...... /.
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
800327777 فعلى من يجدها رجاء أن يسلمها مشكورا 

إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ احمد احمد خليل ابو طير/.
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها   400097283

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ محمد خليل محمد وادي...... /.
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها   800383234

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

خانيونس/ االستقالل: 
تنظم  الدائـــرة الفنية في بلدية عبســـان 
الكبيرة جوالت تفتيـــش ومراقبة ومتابعة  
لألبنية وعمـــل إخطارات ووقف إنشـــاءات 
للمخالفين (بناء بدون أذن أو عدم الترخيص) 
باإلضافة الى اســـتالم مواقع األبنية حسب 
المخططات الهندســـية المودعة في قسم 
األبنيـــة والواقعـــة ضمن أراضي عبســـان 
الكبيرة والتعامل بالســـرعة الممكنة مع أي 
مخالفة واستدعاء شـــرطة البلديات إذا لزم 
االمر للوقـــوف أمام المســـئوليات الخاصة 

بذلك االمر.
اوضحـــت الدائرة الفنية أنـــه يتوجب على 
المواطنين الحصول علـــى إذن بناء أو براءة 

ذمة حســـب األصول بعد الدراسات الالزمة 
ومتابعـــة خدمـــات المواطنيـــن المتعلقة 
بالمؤسســـات األخرى وإعطاء ومنح خدمات 
(شـــركة الكهربـــاء، افادة تنظميـــه، إفادة 

مواصالت، وخالفه)
وبينت أنه يجري استالم الموقع حسب اذن 
البناء والمخطط المودع في البلدة وحســـب 
شـــروط االبنية، باإلضافة لمتابعة الشكاوى 
المقدمـــة من قبل المواطنين وكل هذا يتم 
للحفاظ على المرافق العامة والخاصة وللحد 
من البناء العشوائي ومطابقتها المخططات 
مـــع الطبيعـــة وااللتـــزام بخطـــوط تنظيم 

الشوارع والمرافق العامة.
واضافت " وعمل األصول الالزمة لحوســـبة 

وورقيًا  الكترونيـــًا  المواطنيـــن  معامـــالت 
وتقديـــم خدمة أفضـــل ومميـــزة ومواكبة 
التطـــور التكنولوجـــي ، ومتابعـــة المواقع 
العامة والخاصة بملكيات األراضي تمهيدًا 
الســـتصدار الموقع المواقع العامة (تحديد 
بإجراءات  والبدء  القســـيمة)  المقســـم من 
البنـــاء طبقًا للدراســـات وحســـب األصول 

الفنية.
يذكـــر أن بلدية عبســـان الكبيرة تشـــهد 
تطورا كبير في تنظم البناء حســـب األصول 
وخاصة في الفترة الحالية وهناك وعي كبير 
لدى المواطنيـــن للحصول علـــى االذونات 
القانونية للبناء الســـليم بما يخدم تنظيم 

البناء في البلدة .

خان يونس/ االستقالل:  
شـــارك مجموعة نزالء من سجن خان 
يونس المركزي المعروف ب« أصداء« 
في حملة نظافة شـــاطئ البحر وذلك 
في إطـــار التعاون المشـــترك ما بين 
بلديـــة خـــان يونس والمؤسســـات 
الخدماتية المختلفة ومنها المؤسسة 
األمنيـــة، للمســـاعدة فـــي تنظيف 
الشـــاطئ مـــن النفايـــات ومخلفات 
المصطافين ال ســـيما في ظل موسم 
االصطياف الحالي الذي يشهد إقبااًل 
واســـعًا من قبل كافة المواطنين من 

المحافظة وخارجها.
وذكر مديـــر دائرة الصحـــة والبيئة د. 
يوسف شـــبير أن النزالء قد شاركوا في 
حملة نظافة الشـــاطئ والتي انطلقت 
الماضي وتركزت في منطقة  الخميس 
وسط الشـــاطئ والتي تعتبر من أكثر 
المناطق اكتظاظًا وتشهد تجمعًا كبيرًا 
للمواطنين، مشيرًا إلى أنه سيتم توزيع 

العمل فـــي حملة النظافـــة ثالثة أيام 
أسبوعيًا في الفترة الصباحية فقط.

وبين شبير أهمية الحملة التي تساعد 
طواقم بلدية خان يونس في تنظيف 
الشـــاطئ البالغ طوله (9) كلم تقريبًا 
في ظل موسم االصطياف حيث يتم 

إخراج كميـــات كبيرة مـــن النفايات 
الورقيـــة وأكياس النايلـــون من قبل 
المصطافيـــن، حيـــث تجـــد طواقم 
النظافـــة التابعة للبلدية صعوبة في 

تنظيف الشاطئ بشكل كامل.
ودعا شـــبير كافة المواطنين وعموم 

المصطافيـــن إلـــى ضـــرورة الحفاظ 
على نظافة الشـــاطئ عبـــر التخلص 
مـــن نفاياتهـــم من خـــالل وضعها 
فـــي أكياس نايلـــون محكمة اإلغالق 
ليتسنى للفرق المختصة من متابعها 
عملها وجمعها توفيرًا للوقت والجهد.

نزالء سجن أصداء يشاركون في تنظيف شاطئ بحر خانيونس 

غزة/ االستقالل: 
قال المتحدث باسم وزارة الزراعة في غزة أدهم البسيوني، إن كميات األضاحي 
المتوفـــرة في قطاع غزة تغطي حاجة المواطنين هذا العام، مشـــيًرا إلى وجود 

من 10 آالف إلى 12 ألف رأس عجل، وحوالي 25 إلى 30 ألف رأس غنم وماعز.
وحول أســـعار االضاحي في غزة في عام 2019، ذكر البســـيوني في تصريحات 
صحفية أمس األحد، أن ما ُيحدد األســـعار هو نســـبة اإلقبال والعرض والطلب، 

معتبرا أنه ال يمكن تحديدها بأي حال من األحوال.
ونوه إلى وجود جوالت متابعة مستمرة ودقيقة لفحص كل األضاحي والمسالخ والحيوانات 

الخاصة بموسم األضاحي من حيث المواصفات الصحية والبيطرية في قطاع غزة.
وأوضح البسيوني أن كل ما يدخل القطاع عبر المعبر التجاري يجري فحصه ويتم 

أخذ عينات منه إلى المختبرات، للتأكد من سالمة وصحة األضاحي واللحوم.

غزة/ االستقالل: 
أكـــدت شـــبكة المنظمات األهليـــة على ضـــرورة احترام كافـــة األطراف لحق 
المواطنين في انتخاب ممثليهم في مختلف األطر والمؤسســـات بصفة ذلك 
حقًا أصليًا كفله القانون الفلسطيني ومختلف المعاهدات واالتفاقيات الدولية.
وتشـــير الشبكة بكل أســـف إلى اآللية التي تم اتباعها الختيار رئيس بلدية غزة 
بعيدًا عن األصـــول التي يجب اتباعها في إطار اجـــراء انتخابات حقيقية تضمن 
مشاركة الجميع وتحترم المبادئ الديمقراطية. وتشدد الشبكة على موقفها الثابت 
تجـــاه اجراء االنتخابات بمختلف مســـتوياتها بما في ذلـــك البلديات والمجالس 

المحلية.
كما تشـــدد على ضرورة اال يسجل ما حدث من اختيار رئيس بلدية غزة سابقة 

الستبدال حق المواطنين في المشاركة الديمقراطية.
وتطالب بضرورة استمرار وتكثيف الجهود إلنهاء االنقسام والعمل تجاه توحيد 
المؤسسات الفلسطينية وتمكين المواطنين من ممارسة حقوقهم السياسية 

واالقتصادية واالجتماعية بدون قيود.

المنظمات االهلية تؤكد على 
ضرورة إجراء انتخابات البلديات 

والمجالس المحلية بغزة

بلدية عبسان الكبيرة تنظم سلسلة جوالت ميدانية لمراقبة البناء العشوائي  

بين حانون/ االستقالل: 
كرمــــت بلديــــة بيت حانــــون الطلبــــة األوائل 
والمتفوقيــــن مــــن مدينة بيت حانــــون وأبناء 
موظفــــي البلديــــة الناجحين فــــي امتحانات 
الثانويــــة العامة (االنجــــاز) بفروعه ( العلمي - 
األدبي - الريــــادة - الزراعي ) وذلك خالل حفل 
تكريــــم نظمته البلدية في قاعــــة المؤتمرات، 

بحضور الطلبة األوائل والمتفوقين وعائالتهم 
وأبناء الموظفين الناجحين في الثانوية العامة 

وذويهم.
وأكــــد الدكتــــور محمد نــــازك الكفارنة رئيس 
البلدية أن المســــيرة العلمية ال تنتهى هنا بل 
منها ستكون البداية لمزيد من الجد واالجتهاد 
للرقى والنهوض بالوطــــن واعماره، مثنيا على 

الجهود التي بذلها الطلبة المتفوقون نتيجة 
العمل الدؤوب والدراســــة المستمرة للحصول 

على أعلي الدرجات والمعدالت.
 وتمنى للطلبة مزيدًا من التفوق والنجاح، وفي 
نهاية اللقاء قدم رئيــــس البلدية درع تكريم 
للطلبــــة األوائل والمتفوقيــــن والناجحين في 

الثانوية العامة.

بلدية بيت حانون تكرم الطلبة المتفوقين بالثانوية العامة

الزراعة: أسعار األضاحي 
تحددها نسبة اإلقبال والطلب

غزة/ االستقالل: 
سمحت قوات االحتالل االسرائيلي، أمس األحد، بإدخال 30 مركبة حديثة لقطاع 

غزة عبر حاجز بيت حانون "إيرز".
وبحسب إدارة المعبر، فإنه تلك المركبات جميعها من نوع "مالكي" وتم إدخالها 

لصالح جمعية مستوردي السيارات في قطاع غزة.
وكانت حكومة االحتالل ســـمحت بإدخال تلك المركبـــات قبل نحو عامين على 

فترات متقطعة، بعد منعها سنوات طويلة.

غزة: االحتالل يسمح 
بإدخال 30 مركبة حديثة
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بما ان القدس هي محور الصراع الفلســــطيني العربي اإلســــالمي مقابل االحتالل الصهيوني, فإسرائيل تسابق 
الزمن لوضع حد لهذا الصراع , وإنهاء قضية القدس باعتبارها عاصمة لهذا الكيان الصهيوني المجرم, لذلك هي 
تقوم بعمليات الهدم لبيوت الفلسطينيين, وضم األراضي لبناء المستوطنات, وتهجير المقدسيين منها عنوة, 
وســــن القوانين العنصرية التي تضيق الخناق على المقدسيين وتحرمهم من ابسط حقوقهم, ولم ينته األمر 
عند ذلك, إنما تقدم »إســــرائيل« على تأليب العصابات اليمينية الصهيونية المتطرفة بتشكيل جسم عصابي 
كمجموعات »تدفيع الثمن«, وحراس الهيكل, وجماعة شــــوفوبانيم, وبيشــــع, وكاخ, وغيرها للسطو على منازل 
الفلســــطينيين وسرقة أموالهم واالعتداء عليهم , وإعطاب ســــياراتهم وإلقاء الزجاجات الحارقة على بيوتهم, 
ومهمتم األساســــية طرد المقدســــيين من بيوتهم, وكل ذلك يتم تحت حماية الشرطة والجيش الصهيوني.   
إسرائيل تريد ان تنهي ملف القدس بأي شكل, وتفرض أمرًا واقعًا ليس على الفلسطينيين فقط, وال على العرب 
والمســــلمين فقط, إنما على العالم اجمع الذي يجب ان تنتهي نظرتــــه للقدس على انها محتلة, لذلك ترتكب 
إســــرائيل كل الجرائم والمحرمات في القدس اآلن, وتحاول اســــتجالب وفود عربية تحت جريمة التطبيع لزيارة 
القدس, لتقول للعالم ان العرب يأتون إلى القدس ويمارســــون عبادتهم تحت وصياتها دون أي عائق, يريدون 
للعين العربية واإلسالمية ان تعتاد رؤية العربي في األقصى والقدس القديمة تحت رعايتهم ووصايتهم, كي 
يصبح ذلك أمرا واقعا, ولألســــف هناك كثير من العرب والمسلمين يساعد »إسرائيل« في هذا المخطط, وهذه 
المســــاعدة لها ثمن, ســــواء ثمن مادي أو معنوي أو ثمن, أو حتى ثمن وظيفي تغريه به »إســــرائيل« وهناك من 

يسيل لعابه على مثل هذه اإلغراءات الرخيصة التي تقدمها »إسرائيل« للرخاص مسلوبي اإلرادة »المطبعين«. 
مسألة إنهاء الصراع حول القدس دفعت ما يسمى بوزير خارجية االحتالل الصهيوني يسرائيل كاتس 
أمس األحد ، تكريس مبلغ 50 مليون شـــيكل كحزمة مســـاعدات للبلدان التي ســـتنقل سفاراتها إلى 
القدس . حســـب ما ذكرت صحيفة »يسرائيل هيوم« مضيفة ان كاتس، ينوي اطالع حكومة االحتالل 
قريبا، على أول خطة حكومية لنقل وفتح السفارات في القدس, ووفًقا لهذه الخطة يجري تعريف نقل 
الســـفارات إلى القدس بأنه »هدف قومي وسياسي واستراتيجي أول«, ومن أجل تحقيق هذا الهدف، 
وضع كاتس مجموعة من التدابير والحوافز التي من شـــأنها تشجيع الدول على القيام بذلك, وأضافت 
الصحيفة  اكتشف كاتس أن هناك دواًل توافق من حيث المبدأ على فتح سفارة لها في القدس ولكنها 
تطلب من »إسرائيل« الرد بالمثل. على سبيل المثال  وافقت هندوراس والسلفادور على فتح سفارتين 
لهما في القدس، لكنهما طالبتا بفتح ســـفارتين إســـرائيليتين كاملتين لديهما, وطلبت دول أخرى 
المساعدة في مجال التنمية واالقتصاد، وفتح األبواب أمامها في الواليات المتحدة، وحتى المشاركة في 

التكاليف االقتصادية المترتبة على االنتقال إلى القدس، فهل نعي ما تخطط له »إسرائيل«.
أمام هذه المخططات اإلســـرائيلية هل يكفي قرار رئيس الســـلطة بوقف العمل باالتفاقيات, الرئيس عباس 
يعلم تماما بكل هذه المخططات, لكنه إلى اآلن لم يتخذ أي خطوات عملية لمواجهتها, اكتفى فقط بالتصريح 
وخرج إلى تونس, أين إنهاء االنقســـام, أين رفع العقوبات عن غزة, أين تعدد الخيارات, أين انتفاضة الضفة, 
وأين ســـالح المقاومة واألجهزة األمنية سيادة الرئيس, القدس هي محور الصراع, وهى تستحق منا أكثر من 
ذلك بكثير, استفيقوا قبل فوات األوان, وقبل ان يلعنكم التاريخ الذي ال يرحم الضعفاء والجبناء والمستسلمين.  

محور الصراع 
رأي

أكثـــر من عشـــرة أعوام مرت علـــى ما بات 
يعـــرف في قاموســـنا االنقســـام المدمر 
األســـود الذي أصبح ال يطاق ودمر كل شئ 
في واقعنا الداخلي واالجتماعي والثقافي 
وحتى اإلنســـاني, انقسمنا وتركنا الصراع 
والمعركـــة الواضحـــة والحقيقة والمهمة 
مـــع المســـتعمر الصهيوني الـــذي أكل 
األرض وهود واعتقل وقتل وشـــرد وهدم 
البيوت وشـــن الحروب على غـــزة والضفة 
المحتلة, وقد تناســـينا لألسف  والقدس 
الذي يســـرح  المحتل  المســـتعمر  هـــذا 
ويمـــرح ويصول ويجول علـــى راحته دون 
معيق أو تصدي لسياســـاته التوســـعية 
االجراميـــه. يبدو بعد كل هذه الســـنوات 
العجـــاف الصعـــاب المدمـــرة المهلكـــة 
لـــم بظهر فـــي األفق ان ممكـــن ان يعود 
التئام الصف والشـــمل والوحدة واالتفاق 
على أســـس وبرنامج وطني واضح ومقاوم 
وملتزم بثوابت شعبنا المعروفة والواضحة 

والكبرى
مع األســـف الشديد يدور الصراع الداخلي 
على الوهم والسراب على الكعكة المسمى 
الكذوبه وتحت  الســـلطة والحكم والدولة 
حراب المحتلين المستعمرين اإلرهابيين 
الذين ســـرقوا منا وطننـــا وال نزال نختلف 
مـــع بعضنا من ســـنوات, الشـــرعية لمن, 
التمكين لمن, فنتقاذف االتهامات, وهذا 
يعتقـــل, وهذا يالحـــق المقاومة, ويكمم 
األسرى  وأموال  الحريات,  األفواه, ويصادر 
والشهداء, إلى متى سوف يستمر الخراب 
والهرج والمرج والسجال اإلعالمي, لقد تم 
اإلســـاءة لنضاالت وكفاح وجهاد ومقاومة 

شـــعبنا الذي يجب ان يتوحد في األزمات 
والنكبات والمحن, ال شـــرعية لســـلطة أو 
منظمـــة أو قيادة أو مســـئول أو تنظيم إال 
في ظل شـــعبه ومقاومته الشـــرعية في 
المفهوم الوطني, ليس من لديه أكثر عدد 
مـــن المقاعد في المجلس التشـــريعي أو 
الوطني أو الجامعات الشـــرعية للمقاومين 
والمجاهدين الذيـــن يحفرون الصخرة من 
احل حرية األسرى, ومن طرد وتفكيك هذه 

المستوطنة المسمى« إسرائيل«. 
ال احد يحاول ان يضحك علينا ويقنعنا ان 
نرضى بالقبول بمسار سيئ ونهج مفلس 
وردي وعملية مزعومه موهومة واهية فارغه 
كلها سراب, أســـموها »عملية التسوية«, 
لن نقبـــل بالتعايش, لن نقبل بتقســـيم 
وطننا إلى وطنيـــن, لن نقبل كحركة تحرر 
استمرار طرف أو جهة فلسطينيه تنسق 
مع عدوهـــا, وال فصيل يتحكـــم بمنطقة 
جغرافيـــة لوحده, الوطن والشـــعب ليس 
ملكا ألحد, وال مزرعة ألحد, الوطن كله لنا, 
ونحن أهله, ونحن من ضحينا ألجل حريته 
وكرامته. علينـــا جميعا ان ننهض ونرتب 
صفنا الداخلي ال يعقل ان يســـتمر الواقع 
الداخلـــي ممزقا مشـــرذما مشـــتتا وبينما 
المحتل المســـتعمر االســـتيطاني يعربد 
دون رادع, فيا مثقفـــون وكتاب وإعالميو 
ونشـــطاء ومحبو الوطن واألقصى والقدس 
والشهداء واألســـرى والجرحى والمبعدين 
عليكم أن تقولوا كلمتكم الصادقة حرصا 
على وطنكم, ال حرص وخوفا على المصالح 
والحزبية  الضيقـــة  واالعتبارات  والمزايـــا 
التـــي أصبحت لألســـف غالبـــه ومنتصرة 

علـــى هـــم الوطـــن ومصلحتـــه وحريته 
وكرامته, فالوطن والدفاع عنه اكبر من كل 

اجتهاداتكم ومصالحكم .
لقد عانينا وال نزال نعاني من االنقســـام, 
وآثـــاره الكارثية, لقد أصبحـــت البوصلة 
تائه غير معروفه, أصبح كل منا يغرد على 
لياله , أفيقوا من انقساماتكم وخالفاتكم 
ومعارككم الجانبية التي لن تأتي إال بكل 
المصائـــب التي نراها اليوم, والتي يدفع 
المتصارعون  المنقســـمون  ليس  ثمنها 
على الوهم إنما أطفالنا وجيل المستقبل 
واألســـرى وغوائلهم والشهداء وأصحاب 
بـــال ســـقف  المدمرة...الذيـــن  البيـــوت 
يؤويهم , فيا أصحـــاب الضمير الوطني 
الصـــادق والواعي, قدرنـــا ان نحيى في 
هـــذا الوطن الذي هو ملـــك لنا ولألجيال 
واجب علينا الحفاظ عليه وعدم الســـماح 
ألحد بالتفريط به أو استخدامه لمصالحه 
وبرامجه الخاصة التي اثبت عدم جدواها 
وفعاليتهـــا, كونوا مع فلســـطين ودوروا 
حيث تدور, انتصروا للمظلومين والغالبة 
والفقراء وليس للقيادات الفاســـدة التي 
تستفيد من االنقسام والفرقة والخالف, 
ال تنتصـــروا لألحزاب الن الحزب وســـيلة 
للوصـــول للوطـــن, وليـــس الحـــزب هو 
الوطن, فالوطن اكبر من كل اســـم وحزب 
وفصيل, انقســـامنا هو اســـتمرار للعار 
الوطنية وإســـاءة وخذالن لمن  والمهانة 
نزفت دماؤهم الطاهرة على شـــوارع وفي 
أزقة الوطن المحتـــل , فكرامة ومحبة لله 
وللوطن وللشـــهداء واألسرى ولمن ضحوا 

توحدوا وانهوا انقسامكم. 

إلى متى سيبقى عار االنقسام..
ثائر حالحلة

هناك حقيقٌة راســـخٌة ال يمكـــن تجاوزها حدثت 
أثناء اســـتقبال المقدسيين الالئق للوفِد العربيِّ 
 ،

ُّ
التطبيعيِّ الذي تصّدرهم الصحفيُّ الســـعودي

وفحـــوى تلـــك الحقيقـــة الســـاطعة أن الطفَل 
 

ِّ
 في وجِه هذا السعودي

َ
الفلســـطينّي الذي بصق

 
ُ

الرخيِص الذي يمثل نفســـه حيـــث كاَن يتجّول
في باحـــِة الحرم المقدســـيِّ مســـتقويًا بكبرياء 
 

َّ
 وغطرسِتِه وهو يرتدي اللباَس السعودي

ِّ
المحتل

التقليدي، ، في جوٍّ مشـــحوٍن بالغضب والرفض 
للّســـلوك التطبيعيِّ المهين ألصحابه وإســـماع 
ذلك المعتدي على مشاعر الفلسطينيين، عباراٍت 
ذاَت دالالٍت سياســـية، على نحـــو: “خلي ترامب 
يحلبكوا” أو”روح صلي في الكنيســـت”، ” شـــو 
جاي تعمل في الحرم الذي يتآمر عليه أميركم بن 
ســـلمان”، ” خلي إسرائيل تحميكم “…الخ ، إنما 
هو تعبيٌر عن تمســـِك الفلســـطينييَن بأرضهم 
 مواجهٍة 

ِّ
التـــامِّ ألي وقضيتهـــم واالســـتعداِد 

محتملـــٍة مـــع كيـــان االحتـــالل ومواجهته بكل 
الســـبل.. وإن التطبيَع الذي يرعـــاُه حلفاُء الكياِن 
ى له شباُب  اإلســـرائيليِّ في صفقة القرن يتصدَّ
فلســـطيَن بطريقتهم الخاصِة بعَد أن يئسوا من 
التهـــاون العربيِّ إزاء حقوقهم المشـــروعة. ألنه 
ع آثم.. إّنها رســـالُة ُتَشـــّبُه الفعَل  ال كرامَة لمطبِّ
التطبيعـــيَّ بممارســـِة البغاِء في وضـــِح النهار 

“عيب”.
صحيـــح أن زيارة هـــذا العميل إلـــى باحة قبة 

َط لها من ِقَبِل صاحبة الدعوة  الصخرة التي ُخطِّ
“إســـرائيل”، جاءت من قبيل تشجيع التطبيع 
وتعويد العيـــن العربية علـــى التأقلم مع هذا 
المشـــهد المشـــوه وتقبله كأمر واقع يكون من 
شـــأنه عند تكراره، بناء العقل العربي وبرمجته 
عصبيـــًا ولغويًا على تقبل ما كان مرفوضًا لديه، 
على اعتبار أن الثوابت تتغير، واألخالق نســـبية 
وفق الظروف والمســـتجدات، والسياسة مهما 
تناقضت إنما تمثل المصالح العليا التي ال يجب 
خرقها.. وإن دحَر العدو يســـاوي المســـتحيل.. 
والصموَد مضيعٌة للوقـــت.. والمقاومَة إرهاب.. 
والقدَس ال ثوابت لروايتها وهي قضية تتقبل 
االختـــالف في الـــرأي.. وإن الخيانـــَة والتطبيَع 
هما ممارســـًة لمبدأ القبول باآلخـــر على قاعدة 
التســـامح.. أما الخيانَة فهي وجهة نظر. وبذلك 
 العربيُّ الجمعيُّ مهزوزًا مضطربًا 

ُ
يصبح العقـــل

انفعاليـــًا تـــدور المواقـــُف فيـــه كالطواحين 
التـــي تعلك مســـنناُتها الوَهم فـــال يكون من 
؛ فيتحول كل ذلك إلى ثقافة 

ٌ
مخرجاتها الطحن

تترســـب في الذاكرة العميقة وتطم الحقائق 
التي ســـيصيبها العطب؛ وهو المســـعى الذي 
تســـتهدفه البربوغانـــدا المضللة التي توظف 
مثل هذه الزيارات لتعميم الفوضى وسياســـة 
الكره بين الشـــعوب العربية؛ ولكن في المقابل 
ينبغي أن يـــدرك ذات العقل المغبون بأن هذا 
 لزيارة المطبع الســـعودي كان 

ّ
التصّدي العفوي

صادمًا بالنســـبة للكيان اإلســـرائيلي وعمالئه، 
حيـــث أعاَدنا إلى تبني مفهوم العيب من خالل 
برمجـــة العقل العربي علـــى تجريم هذا الفعِل 
 اإلمـــاراَت التي 

ّ
التطبيعـــيِّ الفاضـــح لدرجة أن

 بدولة االحتالل بادرت 
ُ

ُتعتبر الحليُف اللصيـــق
 لمشاركِة صحفّييها في ذلك.

ِّ
إلى النفي الفوري

 الذي يطرح نفسه: أين هي أسماء بقية 
ُ

والسؤال
 مـــن بينهم عرٌب 

ّ
الوفـــد الجبان؟ والذي قيل بأن

من األردن والمغرب والعراق ومصر والسعودية؟ 
وكيف ســـتكون عليـــه ردوُد أفعال مؤّسســـات 
المجتمـــع المدنيِّ في البلـــدان المعنية بالحدث 
والتي تتمتع باستقالليٍة نســـبية؟ فمثاًل اتحاد 
صحفيـــي العراق وعد باتخاِذ أقصـــى العقوباِت 
بحق الصحفيِّ العراقـــي كإجراء رادع بعد التبين 
مـــن هويتـــِه حـــاَل عودته إلـــى بغـــداد.. فهل 
ســـتفعل مثاًل نقابة الصحفيين األردنيين ذلك 
مع المطبعيـــن ضمن الوفد األردنّي العميل الذي 
دنـــس أرض فلســـطين تلبية لدعـــوة نتنياهو! 
وفي ســـياق متصل تقفـــز إلى ذهني ســـابقة 
تطبيعية تركت دون معالجة، حينما حضر بعض 
الصحفيين المجهولين مأدبة طعام في السفارة 
اإلســـرائيلية بعمان بناًء على دعوة رســـمية! ثم 
بالله عليكم اســـعفوني بجـــواب.. لماذا يتخفى 
هؤالء المطبعون لـــو أنهم على ثقة تامة بجدوى 

التطبيع المهين!
صحيح أنهـــم يقبضون ثمـــَن كرامِتهم لكنهم 

بالمقابل خائفون كأّنهم يمارســـون القوادة في 
المواخيـــَر المتواريِة عن األنظار! وهو التشـــبيُه 
األمثـــل لفعلِة هؤالء التـــي تخالف التوجه العام 
الرافـــض للتطبيع بكل أشـــكاله وخاصًة صفقة 
القرن. وكنت أتمنى من أهِلنا في القدس مواجهَة 
المطّبعين ميدانيًا داخِل الحرم المقدسّي بنفس 
الطريقـــِة منُذ زيارِة الوفـــد البحرينيِّ التطبيعيِة 
إّبان المواجهات الفلســـطينية مـــع قوات األمن 
اإلســـرائيلي احتجاجـــًا علـــى تركيـــب البوابات 
اإللكترونية عند مداخل ساحات الحرم المقدسي؛ 
ألن ذلك ســـيعيد برمجة عقوِلنا على أن التطبيع 
والتراكـــض المهين نحـــو تقبيل يـــد نتنياهو 
هو من أســـوأ األخـــالق ناهيك عـــن إدراِج أمثاِل 
هؤالء فـــي خانِة األعـــداء ومواجهتهم على هذا 
 وصارِت 

ُ
األساس من باب الردع.. فقد طفَح الكيل

المواجهُة مكشوفًة بعد أن تعّرت الوجوُه وُأزيَلِت 
األقنعة.. وفي الختام أطلُب من مستخدمي مواقِع 
التواصل االجتماعيِّ عدَم إفســـاح المجاِل للّذباب 
اإللكترونيِّ التابع للجيش اإللكترونّي اإلسرائيلّي 
ـــَر مخرجاِت ما جرى  وحلفائـــه من العرب كي يجيِّ
في زّفِة اســـتقبال الوفد العربي المطبع من ِقَبِل 
المقدسّيين لصالح البروبغاندا الصهيوعربية من 
خالِل نشـــِر التعليقاِت الموجهِة عبَر الصفحات 
التي تحمل أسماًء وهميًة وذلك باتهام الموقف 
المقدسيِّ المشـــرف األخير بالهمجيِة وقد خاب 

مسعاهم.

بكر السباتينهكذا يستقبل المقدسيون المطبعين”بالصرامي”
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أعلن أنا المواطن عيسى ابراهيم موسى برهوم...... /.
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها   410913073

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن  محمد سالم ابراهيم ابو مصطفى...... /.
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها   800908766

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ عماد عطوة راغب بربخ..... /.
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها   900946021

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/علي عمر أحمد عمار ..... /.
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها   403799640

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

غزة/ االستقالل: 
طالب الناطق باسم الحملة الوطنية لوقف انتهاكات البنوك 
رمؤسسات اإلقراض عبد الهادي مسلم، امس االحد، سلطة 
النقد، باتخاذ قرار تاريخي بتأجيل األقساط المستحقة على 
الموظفين ، ر ذلك بمناســـبة حلول عيد االضحى المبارك، 

رقرب افتتاح العام الدراسي رالجامعات .
رعزا مسلم ذلك لظررف الموظفين الصعبة، بسبب نصف 
الراتب الـــذي يتلقونه منذ أكثر من عاميـــن، ركذلك نظرا 
لألزمـــة المالية الصعبـــة التي تمر بها الســـلطة ، نتيجة 

قرصنة االحتالل في عدم تسليمها المقاصة بالكامل .
رقال رفق بيان صحفي: » إن اســـتمرار خصم األقســـاط ، 
من قبل البنوك رمؤسســـات االقراض ، بشكل إجباري أدي 
إلي انهيار حقيقي لدي األســـر الفلسطينية، ألن الغالبية 
العظمي من الموظفين أرقفوا أبناءهم من الجامعات بسبب 
عدم مقدرتهم على دفع الرســـوم الدراسية، رهذا يشكل 
خسارة كبيرة للشعب الفلســـطيني، الذي يتطلع لتخريج 

قيادات ركوادر فلسطينية من الجامعات«.
رتابع: » إن معظم الموظفين ال يتقاضون إال جزءًا بســـيطًا 
من رراتبهم رالبعض منهم ال يحصل على شـــيكل راحد 

بســـبب الخصومات من قبل البنوك رمؤسســـات اإلقراض 
لهـــذا فإنهم بأمس الحاجة في هذه الظررف خاصة رنحن 
مقبلون على مناســـبة عيد األضحى لتأجيل األقساط حتى 
يستطيعوا رســـم االبتسامة على شـــفاه أطفالهم رزيارة 

أرحامهم رأقاربهم رأيضًا حتى يشتررا أضحية العيد« .
رتابع: » إن سياسة البنوك رمؤسسات اإلقراض، في خصم 
أجزاء كبيرة من قيمة األقساط المستحقة على الموظفين، 
أثر بصورة كبيرة علي القوة الشرائية للمواطن الفلسطيني، 

كمـــا أدي إلي تفكك الكثير من األســـر الفلســـطينية في 
محافظات غزة ، بحيث أصبح الغالبية العظمي من الموظفين 
متسولين بشكل رسمي« . رحيا بعض البنوك، الستجابتها 
لنداء الحملة رأجلت تسديد القررض، بمناسبة عيد الفطر 
الماضـــي، متمنيا أن تفعل ذلك مرة أخرى بمناســـبة عيد 

األضحى، رقرب افتتاح العام الدراسي رالجامعات.
رقال: » كنا نتوقع من محافظ ســـلطة النقد عزام الشـــوا الذي 
نكن له كل االحترام رالتقدير، في زيارته لمحافظات غزة ، رهو 
يعي رمطلع على الوضع االقتصادي الكارثي فيها رخاصة بعد 
لقاءاته مع قطاعات اقتصاديـــة مختلفة أن يصدر تعليماته 
الفوريـــة للبنوك للتخفيف عنها راألهم من ذلك إلزام البنوك 

بتأجيل األقساط الشهرية لدى الموظفين المقترضين ».
رأضـــاف: » انـــه كان األحرى بالشـــوا، أن يطلع على ظررف 
الموظفيـــن، راالســـتماع لمطالبهـــم العادلـــة، من خالل 
المؤسسات التي ينتمون اليها ، رالتي تدافع عن حقوقهم 
رمنها الحملة الوطنية لوقف انتهاكات البنوك رمؤسسات 
االقراص، راعطاء تعليماته بالتخفيف من كاهلهم، رإلزام 
البنوك رمؤسســـات االقراص بتأجيل دفع األقســـاط لمدة 

معينة .

غزة: مطالبات بإلزام البنوك تأجيل تسديد األقساط بمناسبة عيد األضحى

رام اله/ االستقالل: 
لم يصل الفلسطينيون راإلسرائيليون إلى حل بشأن أموال المقاصة 

المحتجزة لدى األخيرة، منذ فبراير/ شباط 2019.
راشتدت حدة األزمة المالية التي تعاني منها السلطة الفلسطينية، 
منذ قرار »إســـرائيل« في فبراير/شباط الماضي، اقتطاع جزء من أموال 

الضرائب الفلسطينية. 
رأرجعت »إسرائيل« قرار االقتطاع، إلى ما تقدمه السلطة من مستحقات 
مالية إلى أسر الشهداء رالمعتقلين في السجون اإلسرائيلية، رهو ما 

ردت عليه السلطة برفض استالم األموال منقوصة.
ربحســـب مســـح لالقتصـــادي، اســـتنادا علـــى بيانـــات الميزانية 
الفلســـطينية، بلغ إجمالي قيمة أموال المقاصة خالل النصف األرل 

2019، نحو 4.284 مليارات شيكل.
بينما بلغ إجمالي قيمة أموال المقاصة المحتجزة لدى »إسرائيل« خالل 
الشهور الخمسة (فبراير - يونيو 2019)، نحو 3.527 مليارات شيكل.

رتجبـــي »إســـرائيل« الضرائب رالجمارك على الســـلع الـــواردة إلى 
فلســـطين من الخارج رتسمى أموال المقاصة، تقتطع منها 3 بالمئة 
مقابـــل أتعاب طواقمها، تطبيقا ألحد بنود بررتوكول باريس المنظم 

للعالقة االقتصادية بين البلدين.
ربســـبب أزمة المقاصة الحاليـــة، لم يتقاض موظفـــو القطاع العام 
الفلســـطيني، إال 50 - 60 بالمئـــة من قيمة أجورهم الشـــهرية، منذ 

فبراير/ شباط 2019.

غزة/ االستقالل: 
قالت شركة توزيع كهرباء محافظات غزة إن ديون المشتركين رعددهم (278 
ألًفا) بلغت نحو 3.9 مليار شـــيكل، فيما بلغت نســـبة السداد النقدي للفواتير 

نحو %47.
رأرضح تقرير نصف ســـنوي أصدرته الشـــركة أمس األحد، أن حجم الخسارة 

للشركة بلغ نحو 134,5 مليون شيكل.
رأظهـــر التقرير أن معدل عجز الكهربـــاء في قطاع غزة للنصف األرل من العام 
الجـــاري قد بلغ نحو 60% من حاجة القطاع بســـبب نقص الطاقة الكهرباء من 
مصادرها المختلفة، خاصة مع تعطل الخطوط المصرية عن العمل منذ شـــهر 

مارس 2018.
رأشار إلى أن الشـــركة حاليًا تعكف على استكمال إنشاء مركز تدريب مهني 
للكهرباء لخدمة المجتمع رالشـــركة، كما تعمل على تحضير الدراسات الالزمة 

لدراسة إنشاء مختبر فحص المواد الكهربائية.

رام الله/ االستقالل: 
رقعـــت رزارة التربيـــة رالتعليم العالي 
االتصاالت  العلمـــي، رمجموعة  رالبحث 
الفلســـطينية، امـــس األحـــد، اتفاقية 
لتقديم 300 منحة لدرجة الدبلوم لدعم 

التعليم التقني.
ررقـــع االتفاقية رزير التعليـــم العالي 
رالبحـــث العلمـــي محمود أبـــو مويس، 
رالرئيس التنفيذي لمجموعة االتصاالت 
عمار العكر، رسيتم بموجبها توزيع منح 
مجموعة االتصاالت على طلبة االنجاز في 
المجال التقني، بما ينســـجم مع احتياج 

سوق العمل.
رقال العكر » إن االتفاقية تأتي في إطار 
الشـــراكة بين القطاعين الخاص رالعام 

لبناء مستقبل فلسطين بالتعليم«.
رأشـــار إلى أن هـــذه المنـــح اإلضافية 
تأتي ضمـــن برنامج المنح التقني، الذي 
أطلقته مجموعة االتصاالت الفلسطينية 
منذ عـــام 2010، إلعطـــاء فرصة التعلم 

رالتدريب في هذا المجال.
رأرضـــح أن مجموعـــة االتصاالت قدمت 
العـــام المنصـــرم 4 آالف منحـــة لدعم 
طلبـــة التعليم التقني، رانها ســـتقدم 
العام الحالي 300 منحة إضافية لتعزيز 

التعليم التقني نظرا ألهميته.
ربين أبو مويـــس ان االتفاقية الموقعة 
تأتي ضمـــن رؤية الـــوزارة التي حملت 
شـــعار من التعليـــم الـــى التعلم رمن 
االحتياج الى االنتاج، الفتا إلى ان 5 آالف 
طالب استفادرا من المنح السنوية التي 
تقدمها مجموعة االتصاالت منذ 2010، 
رشـــملت جميـــع التخصصـــات الطب 

رالهندسة رإدارة االعمال، راليوم يضاف 
إليها 300 منحة لدعم التعليم التقني.

رأرضح أن السياســـة العامـــة للتعليم 
العالـــي رالبحـــث العلمي تهـــدف إلى 
تحويـــل الجامعـــات الفلســـطينية من 
تقليديـــة الـــى رقميـــة، رمـــن البرامج 
النمطية الى الثنائية رالتكاملية، مشيرا 
إلى أنها رضعـــت خططا لتحفيز الطلبة 

لإلقبال على التعليم التقني.
رنـــوه إلى أن هذه الخطـــط تعتمد على 
حوكمة التعليم التقني رربطه بســـوق 
العمل بصـــورة اســـتراتيجية رمبرمجة 
بشكل جيد، بهدف تقليل نسب البطالة 
بيـــن الخريجين. رشـــدد علـــى ضرررة 
دعم البحـــث العلمي التقني في االعوام 

المقبلة، رليس االكتفاء بدعم البرامج.

»التعليم العالي« واالتصاالت توقعان مذكرة لدعم التعليم التقني

غزة/ االستقالل: 
أعلنت اللجنة الرئاســـية لتنسيق البضائع، التابعة 
إلدارة المعابـــر رالحـــدرد الفلســـطينية، عن إغالق 
معبر كرم أبو ســـالم عدة أيام، في منتصف شـــهر 

أغسطس/آب المقبل.
 »اللجنة 

ّ
رقال رائد فتوح رئيس اللجنة الرئاسية، إن

أبلغت شركات القطاع الخاص بأيام اغالق معبر كرم 
ابو سالم بمناسبة عيد االضحى«.

ربّين فتــــوح أن اإلغالق ســــيكون يومي األحد 
راالثنين الموافق 11 ر12 من شــــهر 8 المقبل، 
على أن يعاد فتح المعبر يــــوم الثالثاء 13 من 

نفس الشهر.

أيام إغالق معبر كرم أبو سالم في عيد االضحى 

كم قيمة أموال المقاصة المحتجزة 
لدى االحتالل منذ شباط 2019؟

4  مليار شيكل ديون 
المشتركين لصالح »كهرباء غزة«
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فيينا/ االستقالل: 
اجتمعــــت أطراف االتفــــاق النووي 
مع إيــــران، أمس األحد في العاصمة 
كيفية  لمناقشة  فيينا،  النمساوية 
انقاذ االتفاق بعد انسحاب الواليات 

المتحدة.
برئاســــة هيلجا  وعقــــد االجتمــــاع 
شميد، األمينة العامة لخدمة العمل 

الخارجي باالتحاد األوروبي.
وحضره ممثلون رفيعو المســــتوى، 
من إيران والصين وفرنســــا وألمانيا 

وبريطانيا واالتحاد األوروبي.
وبحــــث األطــــراف خــــالل االجتماع 
المغلق سبل االستمرار في االتفاق 
النووي، وال ســــيما كيفية عمل آلية 

»إنستكس« للتبادل التجاري.
وترمي اآللية التي تأسست من قبل 
بريطانيا وفرنسا وألمانيا، لاللتفاف 
علــــى العقوبــــات األمريكيــــة فــــي 

التجارة مع إيران.
وقــــال رئيس هيئــــة الطاقة الذرية 
اإليرانية علي أكبر صالحي، في وقت 

سابق األحد، إن طهران ستستأنف 
أنشطتها في مفاعل »أراك« النووي 

للماء الثقيل.
وفــــي وقت ســــابق، أعلــــن الرئيس 
أن »طهران  روحاني  اإليراني حسن 
تخصيــــب  مســــتويات  ســــترفع 
مفاعل  إحياء  وســــتبدأ  اليورانيوم، 
أراك إذا لــــم تحِم الدول في االتفاق 

النووي التجارة مع إيران«. 
الجديــــر بالذكــــر أن المــــاء الثقيل 
يمكن اســــتخدامه فــــي المفاعالت 
الذي يستخدم  البلوتونيوم،  إلنتاج 

في الرؤوس الحربية النووية.
المتحدة من  الواليــــات  ومنذ خروج 
في 8 مايو/أيــــار 2018 من االتفاق 
النــــووي اإليرانــــي الذي وقــــع عام 

2015، وهي تواصل فرض عقوبات 
على طهران تســــتهدف صادراتها 

النفطية.
وفــــي مرحلة الحقة بــــدأت بتطبيق 
الــــدول  علــــى  مماثلــــة  عقوبــــات 
تجارتها  تواصل  التي  والشــــركات 
مع إيران، في مســــعى مــــن اإلدارة 

األمريكية لوقف هذه التجارة.

أطراف االتفاق النووي مع إيران تجتمع في فيينا

لندن/ االستقالل: 
أعلنـــت وزارة الدفاع البريطانية وصول ســـفينة حربيـــة بريطانية ثانية إلى 
الخليج، لتعزيز عمليات حماية ناقالت النفط والســـفن األخرى، في ظل وجود 

تهديدات من جانب إيران.
وذكرت الوزارة أن المدمرة »إتش إم إس دنكان«، ستنضم إلى الفرقاطة »إتش 
إم إس مونتروز«، بهدف »دعم المرور اآلمن للســـفن التي ترفع علم بريطانيا« 

عبر مضيق هرمز.
وقال وزير الدفاع البريطاني بـــن واالس: »حرية المالحة في مضيق هرمز 
ليست حيوية بالنسبة للمملكة المتحدة فحسب، ولكن لشركائنا وحلفائنا 
الدوليين أيضا«. وأضاف: »ســـتواصل البحرية الملكيـــة توفير ضمانات 
للســـفن البريطانية حتى يصبح ذلك حقيقـــة، بينما نواصل الضغط من 
أجل التوصل إلى قرار دبلوماسي يجعل ذلك ممكنا مرة أخرى دون مرافقة 

عسكرية«.
وتصاعـــد التوتر في منطقة الخليج مؤخـــرًا بعد احتجاز إيران ناقلة نفط ترفع 
علـــم بريطانيا بعد نحو أســـبوعين من احتجاز لندن ناقلـــة إيرانية قبالة جبل 

طارق بدعوى خرقها للعقوبات المفروضة على سوريا.
وقال ثالثة دبلوماســـيين أوروبيين كبار األســـبوع الماضي إن فرنسا وإيطاليا 
والدنمـــارك قدمت دعمهـــا المبدئي لخطة بريطانية لتشـــكيل مهمة بحرية 

بقيادة أوروبية لضمان سالمة الشحن البحري عبر مضيق هرمز.

البحرية البريطانية: وصول 
البارجة »دنكن« إلى مياه الخليج 

كابل/ االستقالل: 
إلـــى  الخـــاص  األمريكـــي  المبعـــوث  قـــال 
أفغانســـتان زلماي خليل زاد، أمس األحد، إن 
المباحثات بين األطراف األفغانية تحتاج إلى 

اتفاق بين واشنطن وحركة »طالبان«.
جـــاءت تصريحـــات كبير مبعوثي واشـــنطن 
للســـالم في أفغانســـتان بعد يـــوم واحد من 
إعالن مسؤول أفغاني أن المحادثات المباشرة 
التي طال انتظارها مع »طالبان« ســـتبدأ خالل 
األســـبوعين المقبلين، وســـتعقد فـــي دولة 

أوروبية.
وقال الدبلوماسي األمريكي المخضرم المولود 
في أفغانســـتان: »من المقرر إجراء محادثات 
بين »طالبـــان« وفريق تفاوض وطني شـــامل 
وفعال يتألف من كبار المسؤولين الحكوميين 
الرئيســـية  السياســـية  األحـــزاب  وممثلـــي 

والمجتمع المدني«.

ولفت إلى أن »هذه المفاوضات ســـتأتي بعد 
إبرام اتفاقنا الخاص مع طالبان«.

مـــن جهتهـــا، وافقـــت »طالبان« علـــى إجراء 
محادثات مع المســـؤولين األفغان »بصفتهم 

الشخصية«.
وفـــي وقـــت ســـابق، قال ســـهيل شـــاهين 
المتحدث باســـم مكتب »طالبان« في قطر، إن 
الحـــوار بين األفغان لن يبدأ إال بعد اإلعالن عن 

الجدول الزمني لسحب القوات األجنبية.
والسبت، كشـــف مســـاعد الرئيس األفغاني 
عبد الســـالم رحيمي أن حكومة بالده وطالبان 
سيبدآن خالل األسبوعين المقبلين محادثات 

مباشرة في دولة أوروبية.
جاء ذلك في بيان أصدره رحيمي الذي يشغل 
منصب وزير الدولة األفغانية لشؤون السالم، 
والمعـــروف بقربه من الرئيس محمد أشـــرف 

غني.

وقال رحيمي إن وفدا من 15 شـــخًصا سيمثل 
الحكومة فـــي المحادثات، يضـــم رجال دين، 

ونساء وأعضاء من المجتمع المدني.
وبهذه المناســـبة، دعا رحيمي وفق البيان إلى 

خفض العنف بشكل فوري في عموم البالد.
يشـــار إلـــى أن إذاعة »ســـالم أفغانســـتان« 
المحلية ذكرت األسبوع الماضي أن المحادثات 
المقترحة بين الحكومة وطالبات ســـتعقد في 
ألمانيـــا، فيما قالت وســـائل إعـــالم غربية إن 

المحادثات قد تعقد في أوسلو.
وكانت ألمانيا استضافت إلى جانب قطر مطلع 
يوليو/ تموز الجاري، حواًرا للسالم بين األفغان، 
في العاصمة القطرية الدوحة، بحضور ممثلين 
عـــن المجتمـــع المدني، وطالبان ومســـؤولين 

حكوميين حضروا بصفتهم الشخصية.
تجدر اإلشارة إلى أن أفغانستان شهدت زيادة 
واضحة في أعمال العنف خالل الشهر الجاري. 

خليل زاد: المباحثات األفغانية تحتاج إلى اتفاق واشنطن و »طالبان«

موسكو/ االستقالل: 
أعلن الرئيس الروســـي فالديمير بوتين، امس األحـــد، في كلمته خالل العرض 
العسكري للقوات البحرية، أن القوات البحرية الروسية تحمي أمن الدولة بشكل 
واثق وقادرة على صد أي معتد. وأضاف بوتين: روســـيا ســـتقوم ببناء أسطول 
فريد من نوعه المصمم لمنظور تاريخي طويل، أسطول دولة قوية ذات سيادة.

ناشـــد بوتين جميع أفراد طاقم البحرية الروسية قائال، أشكر البحارة والضباط 
واألدميـــرال المتثالهـــم بتقاليدنـــا البطولية وأســـس البحـــارة ولتضامنهم 

وتحملهم، ولشخصيتكم البحرية الصارمة ولشجاعتكم وجرأتكم.
وشدد، »الوطن األم تتذكر وستذكر دائما مآثر البحارة الروس«..

أشار بوتين خالل إشرافه على تدشين الئحة تكريم ذكرى شهداء البحرية: أن 
روسيا ال تنسى أبطالها أبدا.

هذا ويشـــارك الرئيس الروســـي في االحتفال بمناســـبة عيد القوات البحرية 
الروسية وبالتحديد بالذكرى السنوية الـ323 لتأسيس البحرية، كما قام بوتين 

أمس السبت بمشاهدة السفن الحربية على مياه خليج فنلندا.

بوتين: القوات البحرية الروسية 
قادرة على صد أي معتد

طهران/ االستقالل: 
قال الرئيـــس اإليراني حســـن روحانـــي، أمس 
األحد، إن »تواجد القوات األجنبية ال يساعد على 
اســـتتباب األمن بالمنطقة فحســـب، بل يعتبر 

السبب الرئيس وراء التوتر في المنطقة«.
جاءت هذه التصريحات خالل استقبال روحاني 
وزير الدولة العماني للشـــؤون الخارجية يوسف 

بن علوي.
وأوضح الرئيـــس اإليراني أن طهران ومســـقط 
قد اتخذتا دائما خطـــوات إيجابية لحل القضايا 
والمشـــاكل في المنطقة، بحســـب وكالة »إرنا« 

المحلية.
وتابع قائال »إيران مســـتمرة في الوقوف أمام أي 
انتهاكات أو اعتداء على قانون المالحة الدولية 

في منطقة الخليج ومضيق هرمز وبحر عمان«.
وعن أزمة احتجاز بريطانيا لناقلة النفط اإليرانية 
في جبل طارق، قال روحاني إن »احتجاز بريطانيا 

لناقلة النفـــط اإليرانية عمل غير قانوني، وليس 
لهـــا أي فائـــدة بالنســـبة لها، وســـوف يتضرر 

البريطانيون بالتأكيد إثر ذلك«.
منـــذ 19 يوليو/تموز الجاري، تحتجز الســـلطات 
اإليرانية ناقلة النفط البريطانية »ستينا إمبيرو« 
في ميـــاه الخليـــج، بزعـــم أن الناقلة »لـــم تراع 

القوانين البحرية الدولية«.
جاء ذلك بعد نحو اســـبوعين مـــن إعالن حكومة 
إقليـــم جبـــل طـــارق التابـــع للتـــاج البريطاني، 
إيقـــاف ناقلة نفـــط تحمل الخـــام اإليراني إلى 
ســـوريا، واحتجازها وحمولتها، بســـبب »خرقها 

للعقوبات«.
وتصاعـــد التوتر بين إيـــران والواليات المتحدة 
منذ أن انســـحبت واشـــنطن من االتفاق النووي 
المبرم في 2015، وأعادت فرض عقوبات مشددة 

على طهران.
ترامب قـــد  األميركي دونالـــد  الرئيـــس  وكان 

انسحب في مايو 2018، من االتفاق النووي الذي 
أوباما مع  الســـابق باراك  الرئيس  إدارة  أبرمتـــه 
إيـــران. وبموجب االتفاق النـــووي الذي ُوقع عام 
2015 مع القوى الســـت الكبـــرى، وافقت إيران 
على تحويل المنشـــآت النووية في أراك وفوردو 
إلـــى وضع يجعل اســـتخدامها فـــي إنتاج مواد 
انشـــطارية الستخدامها في أســـلحة نووية أمرا 
أصعب بكثير. كما ذكرت وســـائل إعالم إيرانية، 
األحد، أن طهـــران تنوي اســـتئناف العمل في 
مفاعـــل أراك النـــووي، فيمـــا يبدو أنـــه تنفيذ 

لتهديدها بهذا الشأن خالل اآلونة األخيرة.
وقالـــت وكالـــة الطلبـــة اإليرانيـــة لألنبـــاء إن 
أكبـــر  علـــي  الذريـــة  الطاقـــة  رئيس منظمـــة 
صالحي أبلغ نوابا بأن إيران ستســـتأنف العمل 
الثقيل. ونســـبت  للمـــاء  النووي  في المفاعـــل 
الوكالـــة تقريرها إلى نائب فـــي البرلمان حضر 

االجتماع.

انقرة/ االستقالل: 
أكـــد رئيس الخدمـــة الفيدرالية للتعاون العســـكري والفني لروســـيا، دميتري 
شـــوغاييف، بأن المرحلة الثانية من توريد »إس400-« ستتم في خالل األشهر 

القادمة.
وقال شوغاييف »عمليات التسليم ستتم في مواعيدها المحددة، خالل األشهر المقبلة«.

هـــذا وأعلنت وزارة الدفاع التركية، يـــوم 25 يوليو/تموز، االنتهاء من المرحلة األولى من توريد 
أنظمة الصواريخ الروســـية المضادة للطائرات »إس400-«، وتم نقـــل المعدات بثالثين رحلة 

خاصة.
بدأ تســـليم أحدث المنظومات الذي طـــال انتظارها، والتي تســـببت في أزمة في 
العالقات بين تركيا والواليات المتحدة، في منتصف يوليو/تموز. وطالبت واشنطن 
بالتخلي عن الصفقة وبالمقابل شـــراء مجمعات باتريوت األمريكية، مهددة بتأخير 
أو إلغـــاء بيع أحدث طائرات مقاتلة من طراز »إف35-« إلى تركيا. ورغم ذلك، رفضت 

أنقرة تقديم تنازالت.
وأبرم عقد توريد أربعة كتائب »إس400-« بقيمة 2.5 مليار دوالر في عام 2017. ستدفع تركيا 

جزء من الصفقة، وجزء منها سيكون على حساب قرض روسي. 
كما تواصل موســـكو وأنقرة، التفاوض حول إمكانية اإلنتاج المرخص لبعض مكونات منظومة 

الدفاع الجوي »إس400-« في تركيا.

الكشف عن موعد بدء المرحلة 
الثانية من تسليم إس400- لتركيا

روحاني: التوتر بالمنطقة سببه
 انسحاب أميركا من االتفاق النووي
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الرباط / االستقالل: 
ســـحبت  مراســـم قرعـــة بطولـــة (كأس محمد 
الســـادس) لألنديـــة العربية األبطـــال (2019-

2020) في الرباط بالمغرب وذلك بحضور رئيس 
االتحـــاد العربي لكرة القدم محمـــد روراوه ووزير 
الشـــباب والرياضـــة المغربي الطالبـــي العلمي 

ووفود األندية العربية.
وأسفرت القرعة عن مواجهة فلسطينية مغربية 
خاصـــة بين ناديي هالل القدس الفلســـطيني 

ونظيره الرجاء البيضاوي المغربي.
فيما أوقعت القرعة النادي العربي الكويتي في 
مواجهـــة االتحاد اإلســـكندري المصري  ونادي 
الكويت الكويتي في مواجهة نظيره الشـــرطة 

العراقي.
ومـــن أبرز المباريـــات التي أســـفرت عنها هذه 
القرعـــة جـــاءت كالتالـــي  شـــباب األردن في 
مواجهة النجم الســـاحلي التونســـي و المريخ 
المغربـــي  الـــوداد  مواجهـــة  الســـوداني في 
واإلسماعيلي المصري في مواجهة أهلي بنغازي 
الليبي  والنجمة اللبناني فـــي مواجهة الترجي 
التونســـي و مولودية الجزائر في مواجهة ظفار 

العمانـــي . وأكد أمين عام االتحـــاد العربي لكرة 
القدم رجاء الله السلمي في تصريحات إعالمية 
» علـــى هامش إعالن نتائج القرعـــة عن اعتزازه 
بإجراء هذه البطولة بيـــن األندية العربية، الفتا 
إلى أنها مؤشر على نجاح أهدافها المتمثلة في 
» النهوض بكرة القدم في الدول العربية وإذكاء 

روح التنافس بين فرقها«.
يذكر أن النســــخة السابقة التي أقيمت تحت 
مســــمى كأس زايد لألنديــــة العربية األبطال 
توج بها  النجم الساحلي التونسي عقب فوزه 
على الهالل السعودي  بهدفين مقابل هدف 

واحد .

ُعمان / االستقالل: 
الدولـــي  المهاجـــم  انتقـــل 
بلـــح  محمـــد  الفلســـطيني 
رسميا لصفوف صحم العماني، 
بعد تجربة ناجحـــة وقصيرة له 

في الدوري الُعماني.
وقـــام بلح بالتوقيـــع على عقود 
قبل  صحـــم،  لفريق  االنتقـــال 
ســـاعات من انضمامه لصفوف 
المنتخـــب الفلســـطيني الذي 
يتواجد بالعراق للمشـــاركة في 

بطولة غرب آسيا التاسعة.
وانتقل بلح للعـــب في صفوف 

العروبة العماني في شهر يناير/ كانون ثاني الماضي، حيث قّدم مستوى طيب 
للغاية ولعب بصفة أساسية، وسجل أهدافا مؤثرة مع فريقه في كل البطوالت، 

وهو ما دفع إدارة صحم للتفكير بالالعب بعد انتهاء عقده مع العروبة.
وتعتبـــر هذه التجربة االحترافية الرابعة لبلح خالل الـ3 مواســـم األخيرة، حيث 

لعب في الدوري األردني بصفوف األهلي وذات راس .

بغداد / االستقالل: 
وصلت بعثة المنتخب الفلســـطيني 
األول لكـــرة القـــدم ، دولـــة العـــراق 
آســـيا  غـــرب  ببطولـــة  للمشـــاركة 
والتـــي ينظمهـــا اتحاد غرب آســـيا 
وتســـتضيفها العراق في الفترة من 
30 يوليو/تمـــوز الجـــاري وحتـــى 14 

أغسطس/آب المقبل.
وتخوض فلسطين أولى مبارياتها في 
البطولـــة يوم افتتـــاح البطولة، حيث 

تواجه منتخب اليمن.
وأعلن نور الدين ولد علي، المدير الفني 
لمنتخـــب الفدائي، القائمة النهائية 

ألسماء الالعبين التي جاءت كالتالي: 

»أنس أبو ســـيف، توفيـــق أبو حماد، 
رامي حمـــادة، عبد اللطيف البهداري، 
محمد أبو ميالة، ياسر حمد، هيثم خير 
الله، محمد باسم، محمد يامين، موسى 
فيراوي، أحمد قطميش، عبد الله جابر، 
شادي شعبان، محمد درويش، محمود 
أبووردة، محمد بلح، عدي الدباغ، محمد 
الجعبري، أمير قطاوي، أحمد البهداري، 
رائـــد دحلة، إســـالم البطـــران ورامي 

مسالمة«.
وتشارك في بطولة غرب آسيا للرجال 
9 منتخبات، قســـمت إلى مجموعتين 
األولى ضمت: »العراق، اليمن، سوريا، 
منافساتها  وتقام  ولبنان«،  فلسطين 

في مدينة كربالء.
وتضــــم المجموعة الثانيــــة التي تقام 
تصفياتها في مدينــــة أربيل، كالاً من: 
»األردن، البحرين، السعودية والكويت«.

الفلســـطيني  المنتخـــب  وخـــاض 
ا، في مدينة  ا داخلياً ا تدريبياً معســـكراً
رام الله استمر لنحو 10 أيام، ركز خالله 
على الجانبين البدني والفني مع ضم 
عدد كبير من الالعبين الشـــباب للمرة 

األولى .
هذا و سيغادر أحمد البهداري المنظم 
حديثا للوطني ألول مرة في مســـيرته 
الرياضيـــة ، قطاع غـــزة اليوم االثنين 
متوجها لمطار القاهرة للحاق بالبعثة .

»الفدائــي« يصل العراق للمشاركة ببطولة غرب آسيا

صحم العماني يضم مواجهة مغربية فلسطينية في بطولة األندية العربية
الفلسطيني » محمد بلح«

مدريد/ االستقالل: 
يبدو أن الخسارة الثقيلة التي تلقاها نادي ريال مدريد في المباراة الودية أمام أتلتيكو 
مدريد بنتيجة سبعة أهداف إلى ثالثة ستجعل مسؤولي الريال يسارعون في مصالحة 

الجماهير وتنفيذ الطلب األول والرئيسي للمدرب زين الدين زيدان بجلب بول بوجبا .
واتضح منذ الموســـم الماضـــي المخيب آلمال النادي الملكـــي أن الفريق يفتقد لالعب 

وســـط من الطراز الرفيع ولذا فقـــد كان الطلب األول لزيدان هـــو جلب بول بوجبا 
من مانشستر يونايتد، وكانت رغبة الالعب كذلك واضحة في الرحيل من النادي 

اإلنجليزي وخوض تجربة جديدة في إسبانيا مع مواطنه الفرنسي.
ولكـــن بدأت المفاوضات بشـــكٍل صعب وخاصة وأن الريـــال كان يحتاج لبيع 

الويلزي جاريث بيل في البداية بسبب راتبه المرتفع.
و بمـــا أن بيل أصبح فـــي طريقه لالنتقـــال إلى الدوري الصينـــي فإن النادي 

المرينجي بات جاهزًا لالنقضاض في السوق .
وحسب صحيفة ديلي ستار اإلنجليزية فإن النادي اإلسباني مستعد 

اآلن للوفاء بطلبات مانشســـتر يونايتد خـــالل األيام القادمة 
بتقديم عرض مجنون بقيمة 150 مليون جنيه إسترليني أي 

ما يعادل 166 مليون يورو.
وهو المبلغ الذي طلبـــه النادي اإلنجليزي بالتحديد للتخلي عن 
بوجبا والذي سيســـمح إلدارة اليونايتد باســـتثمار هذا المبلغ 

سوق في تجديد دماء فريق المدرب جونار أولي سولشـــاير قبل انتهاء 
االنتقاالت في إنجلترا يوم 8 أغسطس القادم .

وفي حالة تمت الصفقة كما هو متوقع بهذا الرقم، فإن بوجبا سيصبح أغلى 
صفقـــة انتقال في تاريخ الدوري اإلنجليزي الممتاز حيث ســـتتجاوز قيمة 
صفقـــة انتقال فيليب كوتينيو من ليفربول لبرشـــلونة والتي بلغت 145 

مليون جنيه إسترليني .

عرض خيالي من ريال مدريد لضم بوجبا ليفربول يحسم ثاني صفقاته الصيفية

ليفربول / االستقالل: 
أكمل نـــادي ليفربول التوقيـــع مع الموهـــوب اإلنجليزي 
هارفي إليوت من نادي فولهام (16 عامًا)، في صفقة تغلب 
فيها على أندية كبرشـــلونة، وريال مدريد وباريس ســـان 
جيرمان، مبرمًا ثاني صفقاته هذا الصيف. وأعلن ليفربول 
عبر موقعه الرسمي على شبكة األنترنت عن حسم الصفقة 

دون الكشف عن مدة العقد أو قيمة الصفقة.
وكتب الموهوب اإلنجليزي على حسابه في إنستجرام: “أنا 
سعيد جدًا أن أتمكن من اإلعالن عن أنني وقعت لليفربول. 
االنضمام إلى النادي الذي أشـــجعه هو حلم أصبح حقيقة 

بالنسبة لي ولعائلتي بأكملها ، إنه لشعور مذهل.
ال يمكنني االنتظار حتى أبدأ. ســـأعمل بكل ما في وسعي 
من أجـــل النادي، وأشـــعر أن أنفيلد هو المـــكان المثالي 

بالنسبة لي للتطور والتقدم كالعب. ”
وكان إليـــوت قـــد أصبح أصغـــر العب يلعب فـــي الدوري 
اإلنجليزي الممتاز على اإلطـــالق عندما ظهر ألول مرة أمام 

وولفرهامبتون الموسم الماضي.
إليـــوت هو التوقيع الثاني لليفربول هذا الصيف بعد ضم 
المدافع الهولندي سيب فان دن بيرج من زفوله الهولندي 

في صفقة قدرت بـ 1.3 مليون جنيه إسترليني .
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وأفادت مصـــادر محلية بأن  98 مســـتوطنا اقتحموا 
ســـاحات المســـجد األقصى المبارك بحماية مشددة 
من شـــرطة االحتالل، التي رافقتهم وأمنت دخولهم 
لباحات المسجد، وقامت باالعتداء على الفلسطينيين 

الذين قابلوا تلك االقتحامات بالتكبير.
ُيذكـــر أن جماعات الهيكل المزعوم، كانت قد جددت 
دعواتها القتحام المســـجد األقصى المبارك، وســـط 
استفزاز مشاعر المســـلمين والمصلين، حيث يعقب 
عملية االقتحام اعتقاالت في صفوف الفلسطينيين 

وابعادهم عن المسجد األقصى.
كما أقدم مســـتوطنون من عصابة ما يسمى "تدفيع 
الثمـــن" فجر أمس األحد، على إعطاب إطارات مركبات 
وشاحنات وخط شعارات عنصرية معادية للعرب في 

مدينة كفر قاسم داخل األراضي المحتلة عام 48.
وقال مواطنون من كفر قاســـم إن المتطرفين اعتدوا 
على الســـيارات الخصوصية وقامـــوا بثقب إطاراتها 

وخطـــوا شـــعارات عنصريـــة منها "المـــوت للعرب" 
و"اليهود لن يســـكتوا" "والشـــعب اإلسرائيلي حي"، 
باللغـــة العبريـــة على جدران في الحي الشـــرقي في 

المنطقة الصناعية "أفيك".
واسُتدعيت شرطة االحتالل إلى المكان وفتحت ملًفا 

للتحقيق في مالبسات االعتداء.
وهذه ليســـت المـــرة األولـــى التي يعتـــدي فيها 
متطرفـــون علـــى مدينـــة كفر قاســـم، فقـــد أقدم 
متطرفون يهود فـــي تاريخ 2-12-2018 على كتابة 
عبـــارات عنصريـــة معادية ومســـيئة للعرب ومنها 
"تدفيع الثمن" و"انتقام" ووســـم "نجمة داود" على 
محال تجاريـــة وجدران منازل وإعطـــاب إطارات 32 
ســـيارة خصوصية في الحي الشرقي المتاخم لبلدة 

رأس العين.
 كمـــا نفذت عصابـــات "تدفيـــع الثمـــن" اعتداءات 
عنصريـــة فـــي العديد مـــن البلدات الفلســـطينية، 

حيث تســـتهدف العصابات أيًضا األماكن المقدسة 
والمساجد والكنائس والمقابر اإلسالمية والمسيحية، 
وســـط تساهل لشـــرطة االحتالل في قضايا من هذا 

القبيل خصوًصا عندما يتعلق األمر بالفلسطينيين.
في ســـياق اخر، دمرت قوات االحتالل "اإلســـرائيلي"، 
ا من مشروع ســـياحي، قرب الموقع األثري  األحد، جزًء

في بلدة سبسطية شمال نابلس.
 قوات االحتالل اقتحمت 

ّ
وأفادت مصـــادر إعالمية بأن

البلدة للمرة الثالثة خالل 24 ســـاعة، ودمرت جزءا من 
مشـــروع ســـياحي، يهدف إلى إعادة تأهيل ســـاحة 
البيدر قـــرب الموقع االثـــري، الذي يقـــع في مناطق 

مصنفة "ب".
وأضافــــت أن قــــوات االحتالل جرفت مــــا أنجز من 
خالل المشروع الممول من قبل التعاون البلجيكي، 
بإدارة صندوق تطوير البلديــــات واللجان الوزارية 

المختصة.

ع�شرات امل�شتوطنني   ..

غزة/ االستقالل: 
أطلقت الزوارق الحربية االسرائيلية نيران رشاشاتها صباح أمس األحد، صوب 

مراكب الصيادين ببحر شمال قطاع غزة.
وقالت مصادر محلية، إن الزوارق الحربية فتحت أيضا مضخات المياه العادمة 

صوب المراكب ما اضطر الصيادين للعودة الى الشاطئ.
وأضافت المصادر، أنه جرى عملية إطالق النار في منطقة الصيد المسموح بها.

القدس المحتلة/ االستقالل: 
يصــــدر المراقب اإلســــرائيلي الجديــــد، متنياهو 
أنغلمــــان، تعليماتــــه لموظفيــــه بالتســــاهل مع 
بقضايا  المشتبهين  االســــرائيليين  المسؤولين 
فســــاد، ووفقا للصحفــــي االســــتقصائي غيدي 
فايتــــس، عن أنــــه جرى مؤخــــرًا تحويــــل تقارير 
نهائية لمكتب أنغلمــــان للمصادقة عليها، بعد 
اعدادها فــــي الدائرتين االقتصادية واألمنية في 
مكبت المراقب، لكن أنغلمــــان أعاد تلك التقارير 
إلى الدائرتين وأرفقهمــــا بطلب غير مألوف، وهو 
تضمين مقوالت إيجابية تجاه الخاضعين للرقابة.

ونقــــل فايتس عن مصدر اطلع على طلب المراقب 
قولــــه إن عددا مــــن كبار المســــؤولين في مكتب 
المراقــــب عبروا عن اســــتغرابهم مــــن تعليمات 

أنغلمان، وأنهم يصادفوا تعليمات كهذه أبدا في 
الماضي. 

وقــــال مصدر مطلع علــــى تعليمــــات أنغلمان إن 
»هذه ليســــت مهمة المراقب«، فيما اقترح مصدر 
آخر ساخرا تغيير الوصف الوظيفي ألنغلمان من 

مراقب الدولة إلى »مادح الدولة«.  
ووفقــــا لفايتس، فإن أنغلمان يســــعى أيضا إلى 
وقف عمل شــــعبة المهمــــات الخاصة في مكتب 
المراقب، وهي الشعبة التي تعاملت في السنوات 
األخيرة مع قضايا وشــــبهات فســــاد ضالع فيها 

مسؤولون في القيادة اإلسرائيلية. 
وكان المراقب األســــبق، ميخا ليندنشطراوس، قد 
أقــــام هذه الشــــعبة وصرح أن في نيته تشــــديد 
محاربــــة الفســــاد. وتعاملت هذه الشــــعبة، خالل 

والية ليندنشــــطراوس، مع قضايا الفســــاد التي 
أدين بها رئيس الحكومة السابق، إيهود أولمرت، 
كما تعاملت هذه الشعبة مع قضايا فساد اشتبه 
بها رئيس الحكومــــة الحالي، بنيامين نتنياهو ن 
وبينهــــا قضية منازل رئيــــس الحكومة، وانتهت 

مؤخرا بإدانة زوجته، سارة نتنياهو.
واقترح أنغلمان، خالل اجتماع في مكتب المراقب، 
أن ينشغل موظفو شــــعبة المهمات الخاصة منذ 
اآلن بمراقبــــة تقارير الرقابة لمكتب المراقب. وعبر 
مســــؤولون في مكتب المراقب أن يعدل أنغلمان 
عــــن فكرتــــه بتغيير مهمــــة الشــــعبة، وقالوا إن 
»أنغلمان جاء إلى المنصب مع أفكار متبلورة، لكنه 
قد يغير رأيه مع مرور الوقت ويبقي الشــــعبة كما 

هي«.

المراقب اإلسرائيلي الجديد يطالب موظفيه بالتساهل مع الفاسدين

القاهرة/ االستقالل: 
أدان األميــــن العام لجامعة الدول العربية أحمــــد أبو الغيط امس األحد جرائم 
االحتالل اإلســــرائيلي بحق المواطنين فــــي مدينة القدس خاصة بعد هدم 
الشقق السكنية في حي واد الحمص. وقال أبو الغيط في كلمته أمام المؤتمر 
اإلقليمــــي العربي الثالــــث حول حماية وتعزيز حقوق اإلنســــان »أثر االحتالل 
والنزاعات المســــلحة على حقوق االنســــان ال سيما النســــاء واالطفال«، والتي 
ألقتها نيابــــة عنه األمين العام المســــاعد للجامعة العربية لقطاع الشــــؤون 
االجتماعية السفيرة هيفاء أبو غزالة، »إننا أصبحنا اآلن أمام نظامين منفصلين 
لحياة الســــكان فــــي األراضي الفلســــطينية المحتلة، »األول للمســــتوطنين 
اليهود- والثاني للفلســــطينيين أصحاب األرض«. وأضــــاف األمين العام، إن 
الطفل الفلسطيني ما زال الضحية الكبرى لجريمة االحتالل ويكفي أن نعرف 
أن نحو 20% من ضحايا وجرحى مســــيرات العودة الباســــلة هم من األطفال. 
واكــــد أبو الغيط على أهمية االجتماع في ظــــل الظروف التي تمر به المنطقة 
العربية والتي تمثل تحديًا هائاًل أمام خطاب حقوق اإلنســــان، خاصة أن أول 
هذه الحقوق يتعلق بالحياة ذاتها وحق اإلنسان في أن ُيحافظ على حياته، آمنا 

من الخوف والتهديد، بحسب الوكالة الرسمية.

غزة/ االستقالل: 
انتهى امس األحـــد، مغادرة الفـــوج األخير من 
حجاج بيـــت الله الحرام في قطاع غزة متوجهين 
الـــى األراضي الحجازيـــة ألداء فريضة الحج هذا 

العام.
وقال رئيس جمعية أصحاب شركات الحج والعمرة، 
عوض أبـــو مذكور، إن الفوج الرابع واألخير من حجاج 
بيـــت الله الحرام والبالغ عددهـــم 530 حاًجا غادروا 

االحد قطاع غـــزة في طريقهـــم لألراضي الحجازية 
عبر معبر رفح البري.

وأضاف أبـــو مذكور فـــي تصريحـــات صحفية أن 
ضيوف الرحمـــن اآلن في طريقهـــم من معبر رفح 
البـــري لمطار القاهرة الدولي ومـــن المقرر أن يغادر 
الحجـــاج مطـــار القاهرة لمطـــار جدة صبـــاح اليوم  

اإلثنين حسب الجدول المقرر لهم.
مغـــادرة  اكتمـــل  قـــد  يكـــون  "بذلـــك  وتابـــع: 

حجاج قطاع غزة والبالـــغ عددهم 2700 حاج، حيث 
وصلـــت األفواج األولـــى مكة المكرمـــة وقاموا بأداء 

مناسك العمرة استعداًدا ألداء مناسك الحج".
في الســـياق ذاته، قالت إدارة معبـــر رفح البري في 
بيان مقتضب لها إن المعبر سيكون اليوم  اإلثنين 
مفتوًحا بشـــكل طبيعي في كال االتجاهين بعدما 
تم نقل حجاج بيت الله الحرام على مدار أربعة أيام 

متواصلة.

انتهاء مغادرة حجاج قطاع غزة صوب الديار الحجازية

جامعة الدول العربية تدين 
انتهاكات االحتالل في القدس

رام الله/ االستقالل: 
أعلنـــت وزارة التعليـــم العالـــي والبحث العلمـــي، أمس األحد ، عـــن توافر منح 
دراسية في تركيا للعام (2019 – 2020)، في مجال البكالوريوس. ودعت الوزارة 
www.mohe. المعنيين بالمنافسة على هذه المنح زيارة موقعها اإللكتروني
pna.psلالطالع على كامل التفاصيل والتعليمات والوثائق المطلوبة، باإلضافة 

إلى الشروط والتخصصات والموعد النهائي للتقديم.

رام الله/ االستقالل: 
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، األحد أمس، بالتزامن مع اليوم العالمي اللتهاب الكبد، 
أنه لم ُتسّجل أي إصابة بالتهاب الكبد الفيروسي (B)، بين المواليد الذين ُولدوا بعد عام 
1992. وبلغ عدد حاالت اإلصابة بالتهاب الكبد الفيروسي (B)، خالل عام 2018 (31) حالة، 

فيما بلغ عدد الحاالت الُمصابة بالتهاب الكبد الفيروسي (C)، (6) حاالت.
وُيشّكل التهاب الكبد الفيروسي (B) والتهاب الكبد الفيروسي (C) تحديًا صحّيًا كبيرًا، 
حيث ُيعاني منهما (325) مليون شخص حول العالم، وهما من بين األسباب األساسّية 

المؤدية لإلصابة بسرطان الكبد الذي يؤدي إلى (1.34) مليون وفاة سنويًا.
فيما بلغ عدد الحاالت الحاملة للفايروس (B)، (781) حالة، بمعدل (17.1) حالة لكل (100) 
ألف نسمة، وُسّجل (156) حالة لحاملي الفيروس (C)، بمعدل إصابة بلغ (3.4) لكل (100) 
ألف من السكان. وُتعتبر فلسطين من أوائل دول شرق المتوسط التي أدخلت التطعيم 
الوقائي ضد التهاب الكبد الفيروســـي (B)، والذي ُيطعم بـــه جميع المواليد الجدد في 
فلسطين منذ العام 1992، كما ُيعطى هذا التطعيم لجميع الذين لديهم عوامل خطورة، 
مثل العاملين في المجال الصحي، والحالقين، وعمال النظافة، وأهل المصابين والحامل 
لهذا الفايروس. وحســـب منظمة الصحة العالمية، فإن التهاب الكبد الوبائي، يعد ثاني 
األمراض المعدية القاتلة بعد مرض السل، وأن عدد األشخاص المصابين بالتهاب الكبد 

يزيد 9 أضعاف عن عدد المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية "اإليدز". 
ولفتت إلى أن التهاب الكبد يمكن الوقاية منه وعالجه، وفي حالة التهاب الكبدC، يمكن 
عالجه. ومع ذلك، فإن أكثر من 80 في المائة من المصابين بالتهاب الكبد يفتقرون إلى 

خدمات الوقاية واالختبار والعالج.
وتوجد خمسة أنواع لحاالت العدوى بالتهاب الكبد الفيروسي ( A, B, C, D,E ) وتتسّبب 
حـــاالت العدوى المزمنة بالتهاب الكبد B و Cفي أكثر من 95% من الوفيات، أما التهاب 
الكبد من النوعين (A, E)  فنادرًا ما يتســـّبب في اعتالالت تهّدد الحياة، ويمّثل التهاب 

.(B) عدوى إضافية تحدث لدى األشخاص المتعايشين مع التهاب الكبد (D) الكبد

وزارة الصحة: ال إصابات التهاب 
كبد فيروسي من مواليد بعد 1992

وعرقلت تواصل المحامين معهم ونقلهم المتكرر من معتقل إلى آخر، وعزلهم في زنازين 
ال تصلح للعيش اآلدمي. كما يقوم الّســـجانين بمضايقات على مدار الســـاعة لألســـرى 

بهدف ثنيهم عن االستمرار في خطوتهم، وفق نادي األسير الفلسطيني.
وكان األســـير منير عبد الجليل العبد من بلدة كوبر شـــمال رام الله وهو شـــقيق األسير 
المحكوم بالســـجن المؤبد عمر العبد، انضم لإلضراب، حيث كان اعتقل في الثامن عشر 
من فبراير الماضي وتم تحويله لالعتقال اإلداري. وانضم األسير حمزة عواد من بلدة كوبر 
رفًضا العتقاله اإلداري وهو معتقل منذ الخامس من فبراير الماضي، واألســـير إسماعيل 
علي من بلدة أبو ديس شرق القدس. في السياق ذاته دخل األسير القيادي في الجبهة 
الشـــعبية أحمد زهران من دير أبو مشـــعل غرب رام الله الشـــهر الثاني في إضرابه عن 
الطعام، كما يواصل األســـرى محمد أبو عكر ومصطفى الحسنات وحذيفة بدر إضرابهم 

لليوم 26 على التوالي وحسن الزغاري لليوم 18 على التوالي.
هذا ويواصل األسير حسن الزغاري إضرابه عن الطعام منذ (21) يومًا في زنازين معتقل 
"عوفر"، و األسير سلطان خلوف منذ 11 يوًما. ُيشار إلى أن األسيرين جعفر عز الدين من 
محافظة جنين وأحمد زهران من بلدة دير أبو مشـــعل في رام الله، قد علقا إضرابهما عن 
الطعام يوم أمس وذلك بعد إضراب استمر به األسير عز الدين لمدة (39) يومًا، واألسير 

زهران لمدة (32) يومًا، وذلك بعد تحديد سقف اعتقالهما اإلداري.

ت�شعة اأ�شرى  ..

قلقيلية / االستقالل: 
أغلقت قـــوات االحتالل اإلســـرائيلي، أمس األحد، 
طريق جيوس –النبي الياس شرق مدينة قلقيلية، 
شـــمال الضفة الغربية المحتلة، ما تسبب بمعاناة 

كبيرة للمواطنين.

وقالت مصـــادر محلية، إن جنـــود االحتالل أقاموا 
سواتر ترابية على الطريق، وأغلقوه بالكامل بشكل 
منع الحركة على الطريق، التي كانت تربط جيوس 

بالنبي الياس.
وأضافت أن الطريق يشكل مالًذا للمواطنين، بسبب 

اإلغالق المتكرر للطريق الرئيسي مع بلدة عزون من 
قبل قوات االحتالل للوصول لمدينة قلقيلية.

وتشـــهد بلدات جيوس وعزون مواجهات مستمرة 
مع قـــوات االحتالل، التي تنفذ بشـــكل مســـتمر 

سياسات عقاب جماعي بحق األهالي.

قوات االحتالل تغلق طريق جيوس - النبي الياس بقلقيلية

التعليم تعلن عن منح 
دراسّية في تركيا

االحتالل يطلق النار صوب 
مراكب الصيادين شمال القطاع
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أنقرة/ االستقالل: 
تخّلت مضيفة طيران تركية، عن عملها في إحدى شركات الطيران الخاصة، من 

أجل تأسيس مزرعة للماشية.
وقالـــت التركية نورجان قبالن (46 عاًما)، إنهـــا عملت مضيفة جوية في إحدى 

شركات الطيران الخاصة لمدة 10 سنوات.
وأشـــارت قبالن التي تتحدث األلمانية واالنجليزية بطالقة، أنها لطالما اهتمت 

ومنذ الطفولة بمهنة تربية الماشية.
وأوضحت أنها وبعد تركها العمل في شركة الطيران، عملت فترة من الوقت في 

مزرعة جدها قبل أن تقوم بتأسيس مزرعتها الخاصة.
وذكرت قبالن أنها قامت بتأســـيس مزرعتها الخاصة لتربية الماشية في قرية 

"طوربالي" بوالية إزمير غربي تركيا.
وأضافت: "خالل فترة عملي كمضيفة، كان ينبغي علي أن أعيش حياة المدينة 

بكل تفاصيلها".
وتابعت: "أما اليوم فأن أعيش في مزرعتي بطريقة أكثر حرية، أرتدي النوع الذي 

أريده من األحذية وأقود الجرار الزراعي".
وأوضحت أنها تربي في مزرعتها األبقار واألغنام والدجاج والكالب، وتســـتقبل 

أصدقاءها الذين يبدون دهشتهم وإعجابهم بطريقة عملها في المزرعة.
وشـــددت قبالن على ضرورة توفير الدعم للســـيدات الراغبـــات في دخول هذا 
القطاع وإنشـــاء مزارعهم الخاصة، وتقديم التســـهيالت المالية لهم من قبل 

المصارف العامة.

مضيفة طيران تركية تتخلى 
عن مهنتها لتربية الماشية

نيويورك/ االستقالل: 
وجهت الشرطة في مدينة نيويورك عدة 
اتهامـــات، من بينها القتـــل غير العمد، 
لرجـــل بعد أن ترك طفليـــه التوأمين في 
الســـيارة وذهب إلى العمل، وغاب عنهما 

8 ساعات.
ويبلغ مجموع أحكام الســـجن لعقوبتين 
عـــن تهمتيـــن فقـــط، هما القتـــل غير 
العمد واإلهمـــال المؤدي إلـــى الوفاة، 19 
عامـــا على األقل بحســـب محامي المتهم 

خوان رودريغيز.

وقالـــت شـــرطة نيويـــورك إن رودريغيز 
ترك التوأمين، وهمـــا ذكر وأنثى يبلغان 
من العمر عاما واحدا، في المقعد الخلفي 
برونكـــس  فـــي  لســـيارة هوندا أكورد، 
بنيوروك، وذهب إلى عمل في مستشفى 

قريب لقدامى المحاربين.
ووفقا لصحيفة نيويورك تايمز، فقد أبلغ 
أحد المارة شرطة المدينة بوجود الطفلين 

في السيارة.
وأوضحـــت أنه عثر على الطفلين الجمعة، 
الذي شهد ارتفاعا حادا في الحرارة، وهما 

غائبان عن الوعي وال يستجيبان، ثم أعلنت 
وفاتهما في مكان الحادث.

إدارة شـــرطة نيويورك إنهـــا  وأضافـــت 
اســـتدعت والد الطفلين التوأمين (ماريزا 
وفينيكس) يوم السبت ووجهت له تهم 
القتـــل غير العمد واإلهمـــال المؤدي إلى 

الوفاة وتعريض رفاه األطفال للخطر.
ووفقـــا لهيئـــة األرصـــاد الجويـــة، فقد 
وصلت درجة الحرارة فـــي ذلك اليوم إلى 
أعلى مســـتوى لها منذ ثمانينيات القرن 
العشـــرين، كما نقلت شـــبكة سي إن إن 

اإلخبارية األميركية.
وقال مصـــدر في مكتب الحجز بالمحكمة 
الجنائية في برونكس إن رودريغيز، البالغ 
من العمر 39 عاما والذي يعمل كأخصائي 
اجتماعـــي في المستشـــفى، دفع كفالة 
مالية بقيمة 50 ألف دوالر على هيئة سند 

قيمته 100 ألف دوالر.
من جهته، أوضح جوي جاكسون، محامي 
رودريغيـــز، أنه منـــذ الحادثـــة أصبحت 
العائلـــة ممزقـــة، مضيفـــا أن لموكله 5 
أبناء، مشـــيرا إلى أنه يحظى بدعم أسرته 

وأصدقائـــه، لكنـــه أشـــار إلـــى أن حالة 
رودريغيز العقلية أصبحت »هشة للغاية 
جراء الحادث المؤلم« ووصف ما حدث بأنه 

»مجرد سيناريو فظيع«.
وقال جاكسون خالل مؤتمر صحفي مساء 
الســـبت إن أحـــد القضاة طلـــب أن وضع 
رودريغيز تحت المراقبة خشـــية إقدامه 
على االنتحار، وتم تحديد موعد للمحاكمة 
في األول مـــن أغســـطس المقبل، حيث 
ســـتقرر هيئة محلفين كبرى ما إذا كانت 

ستوجه االتهام له أم ال.

ترك طفليه الرضيعين في السيارة.. فقتلهما الحر خالل ساعات

واشنطن/ االستقالل: 
جذبت طائرة النقل الثقيلة األمريكية »غاالكســـي سي-5« اهتمام 
المســـتخدمين بعد أن اشـــتعلت عجالتها عنـــد الهبوط في مطار 

أوشكوش يوم 25 يوليو/تموز.
ووفقا لشـــهود العيان، بدأ الدخان يصدر من إحدى عجالت الطائرة 

العمالقة الرئيسية بعد أن قامت بالهبوط في المطار.
ثم إثر ســـير الطائـــرة على طرقـــات المطـــار تحول الدخـــان إلى 
حريق لحســـن الحظ، لم يصب أي شـــخص نتيجـــة الحادث، وكان 
الضرر المادي في حده األدنى، ألن شاحنة اإلطفاء سرعان ما أطفأت 

الحريق.
وتعد طائرة »غاالكسي« فخر الصناعات األمريكية ومع ذلك، ليست 
هـــذه هي المرة األولى التي تتعرض فيها الطائرة لحادث بســـبب 

مشاكل مزمنة في معدات الهبوط.
مـــن بين الحـــوادث الـ12 التـــي حدثت منذ إدخالهـــا في الجيش 

األمريكي، خمسة منها حدثت بسبب مشاكل في العجالت.
ووقع أول حادث عام 1986 في ألمانيا، وســـجلت حادثة أخرى على 

شريط فيديو في عام 2001، عندما هبطت »غاالكسي« في بحيرة.
فـــي اآلونة األخيرة، وقع حادث فـــي قاعدة روتا الجوية في مقاطعة 
قادس اإلســـبانية، حيـــث هبطت طائرة »غاالكســـي« دون معدات 
الهبوط األمامية. وقع حادث مماثل وتم تصويره على شريط فيديو 
في عام 2018، عندما لم تتمكن إحدى طائرات النقل هذه من دفع 
معدات الهبوط األمامية واضطرت إلى لمس األرض كما في الحاالت 

السابقة.

وارسو/ االستقالل:
عرضت الســـلطات المحليـــة في قرية مييسســـي 
أودرزنســـكي، في جنوب بولنـــدا مكافأة ألول زوجين 
يرزقان بمولود ذكر لتشـــجيع األسر على اإلنجاب في 
هذه القرية، التي تعاني من ندرة المواليد الذكور منذ 

سنوات .
ونقل موقع »أوديتي ســـنترال« عن المســـؤولين في 
القرية أنه لم يولد أي ذكر فيها خالل السنوات التسع 
الماضيـــة، وأن أصغر طفل فيهـــا يبلغ من العمر 12 

عاما.
وقال عمـــدة القريـــة، راجموند فريتشـــكو، إنه بعد 
التحقق من الســـجالت التاريخية ومراجعة شهادات 
الميـــالد المســـجلة، تبين نـــدرة المواليـــد الذكور، ، 

متعهدا بمكافأة ألول زوجين يرزقان بطفل.
وأضاف فريشـــكو: »لقـــد بحثنا األمر أكثـــر من مرة، 

ونراجع شهادات الميالد. أعتقد أن ما يقوله السكان 
األكبر ســـنا صحيح وقد تم تأكيده. الفتيات يولدن 
باســـتمرار، ووالدة األوالد أمر نادر. شرح هذا اللغز لن 

يكون سهال«.
وأعـــرب رئيس فريـــق اإلطفاء في القرية، توماســـز 
غوالسز، عن أمله في أن يكون له ولد، مؤكدا أنه بالنظر 
إلى تاريخ القرية فإن فرص النجاح إلنجاب ذكر تبدوا 

ضئيلة للغاية، وفقا لسكاي نيوز.
وقال غوالســـز، ولديه ابنتان: جئت إلـــى القرية منذ 
ســـنوات، وتزوجت فتاة محلية ولدينـــا ابنتان. أرغب 
فـــي أن يكون لدي ابن، لكنه األمـــر يبدو غير واقعي. 
جاري أيضا لديـــه ابنتان. ال أعتقد أن النســـاء يلدن 

األوالد هنا«.
وظهرت أنباء عـــن التباين غير المعتـــاد في معدل 
المواليـــد الذكـــور واإلنـــاث فـــي قرية مييسســـي 

أودرزنســـكي في بولندا هذا األســـبوع، ولفت انتباه 
البروفيسور رفائيل بلوسكي رئيس قسم علم الوراثة 

في جامعة وارسو الطبية.
وقال بلوسكي إنه من الضروري الدخول إلى السجالت 
التاريخية والتحقـــق من إحصاءات المواليد في هذه 

القرية للعثور على إجابة لهذا اللغز.
وأكد أنـــه يجب التحقـــق ممـــا إذا كان الزوجان غير 
مرتبطين من الناحيـــة العائلية، واقترح إجراء مقابلة 
دقيقة مع أولياء األمور واألطفال، وكذلك التحقق من 
الظروف البيئية، مشيرا إلى اإلجابة عن ذلك يمكن أن 

يمهد الطريق لفك اللغز.
وإلى أن يتم العثور على إجابة، قال العمدة فريتشكو، 
الذي لديه أيضا ابنتان، إنه ســـيكافئ والدي أول ولد 
يولد في القرية. ولم يكشـــف عن المكافأة، لكنه أكد 

لألزواج المهتمين أن »الهدية ستكون جذابة«.

القاهرة/ االستقالل: 
كشفت الجهات األمنية بمدينة بنها بمحافظة 
القليوبيـــة في مصر، الجمعة، عن تفاصيل قيام 
زوج بذبح زوجتـــه الثالثينية حيث أجهز عليها 
بسكين بعد مشاّدة كالمية دارت بينهما بسبب 

الخالفات األسرية.
وباشـــرت إدارة البحث الجنائي موقع الحادثة، حيث 
تم العثور عليها مسجاة على ظهرها بمدخل الشقة 
وبفحص الجثة تبّين إصابتها بجروح بالغة أّدت إلى 

وفاتها على يد زوجها العاطل عن العمل.

وبمناظـــرة الجثـــة تبّين للنيابـــة، وجود جرح 
رّضي بالرأس من األمـــام وآخر قطعي بالرقبة 
من الجهـــة اليمنى وجروح قطعية بالســـاعد 
والرسخ اليمنى، وذلك باستخدام سالح أبيض 

»سكين«.

قريــة تعــرض مكافــأة لمــن ينجــب ذكــرًا

مصري يقتل زوجته بسبب مشادة كالمية بينهما

 أضخم الطائرات األمريكية 
تحترق بعد هبوطها
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